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I .  ZÁKL ADNÍ  ÚDAJE  

I.1  Název záměru  

Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlu-

šce v ptačí oblasti Šumava 

 

I.2  Kapacita záměru  

Dokumentace vlivů záměru "Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupněné území s dominantním 

výskytem tetřeva hlušce v Ptačí oblasti Šumava" vyhodnocuje vliv celkem 34 dílčích záměrů, resp. 38 indi-

viduálních projektů. 

Jedná se o proznačování, rekonstrukci i výstavbu nových pěších a cyklistických tras (15 turistic-

kých tras a 1 naučná stezka, 4 cyklostezky v souhrnné délce cca 80 km), dále 8 rozhleden a vyhlídek, 3 

nové přestupové body na státní hranici se Spolkovou republikou Německo, 1 výstavba nové chaty v místě 

chaty stávající a 1 občerstvovací zařízení. Součástí souhrnu jsou také 4 záměry na obnovu vodních nádrží 

a 1 záměr zajištění likvidace odpadních vod z turisticky využívaného objektu oznamovatele. 

I.3  Umístění záměru  

Kraj:  Jihočeský, Plzeňský 

Obec:   Modrava, Železná Ruda, Horská Kvilda, Prášily, Srní, Nová Pec, Stožec, Kvilda, 

Volary, Borová Lada, Strážný  

Katastrální území:  Filipova Huť, Javoří Pila, Alžbětín, Špičák, Hojsova Stráž, Hůrka u Želez-

né Rudy, Horská Kvilda, Prášily, Srní, Nová Pec, Stožec, Kvilda, Chlum u Volar, Borová Lada, Strážný, 

Hliniště 

I.4  Obchodní f irma oznamovatele  

Správa Národního parku Šumava 

I.5  IČ oznamovatele  

00583171 

I.6  Sídlo oznamovatele  

I. máje 260, 383 01 Vimperk 
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I.7  Zástupce oznamovatele  

Mgr. Pavel Hubený – ředitel Správy Národního parku Šumava  

tel. 388 450 230 

e-mail: Pavel.Hubeny@npsumava.cz 

I I .  POSO UZENÍ DO KUMENT ACE  

I I.1  Úplnost Dokumentace 

Posuzovaný souhrn záměrů je v rámci standardních procesů EIA značně atypický charakter od 

běžně posuzovaných záměrů v rámci procesu EIA. Jedná se o 34 záměrů (resp. 38 individuálních projektů). 

Z nich některé se navzájem ovlivňují či mohou ovlivňovat, ale jsou zde i záměry, které nemohou prakticky 

nijak ovlivnit jiné záměry, ani jimi být ovlivněny.  Standardní struktura řešení Dokumentace není pro tento 

případ nijak uzpůsobena a bylo tak na autorech Dokumentace, jakým způsobem hodnocení zpracovat. 

Zpracovatelé Dokumentace každou základní část rozdělili na „Obecnou část“ a na „Speciální část“. 

V Obecné části jsou uvedeny informace k dané kapitole, platící obecně pro všechny záměry a ve Speciální 

části jsou pak pod jednotlivými záměry uvedeny hodnocení příslušných podkapitol. Toto řešení považuji za 

vhodné. Umožnila ho i skutečnost, že zcela zásadní pro jednotlivé záměry jsou především výsledky hodno-

cení Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblast Šumava. 

Dotčení obyvatelstva a veřejného zdraví i dalších složek prostředí (půda, ovzduší, vody – kromě 

záměrů přímo řešící povrchové vody, horninové prostředí – vyjma záměru č.30, atd.) je většinou pouze 

mírné, zanedbatelné či prakticky žádné. 

Ostatní standardně hodnocené vlivy jsou vesměs méně významné a nevyžadovali podrobná po-

souzení.   

Za nedostatek Dokumentace považuji zpracovaný Obsah v Dokumentaci. Právě vzhledem 

k provedeným úpravám standardního řešení Dokumentace by bylo velmi žádoucí, aby byly v Obsahu Do-

kumentace uvedeny všechny kapitoly a podkapitoly, aby bylo možno se v textu Dokumentace dobře orien-

tovat. V tomto případě je nalezení některých kapitol velmi problematické, a tak vzniká dojem, že některé 

kapitoly a podkapitoly požadované zákonem nebyly řešeny (např. v části B – Speciální část je v obsahu 

uveden pouze seznam záměrů, v textu jsou pak některé podkapitoly označeny jako nadpisy a lze je alespoň 

vidět v wordové verzi v navigaci, ale je jich menší část a většinu lze najít pouze při postupném listování 

v Dokumentaci).  

Zpracovatelé Dokumentace rozdělili všechny záměry do 4 bloků, které jsou podrobněji popsány 

v kap. E –  

1. Skupina všech předložených záměrů 

2. Skupina záměrů bez významně negativních vlivů 

3. Skupina záměrů Královský hvozd 

4. Skupina záměrů Modravsko 
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Skupina č.2 jsou záměry, které nemají významně negativní vlivy na životní prostředí a jsou ná-

sledně doporučeny k vydání souhlasného stanoviska a realizaci.  

Skupina č.3 a č.4 jsou záměry, které jsou vzájemně provázány či se i částečně překrývají a zcela 

zásadním způsobem dochází při zprovoznění celé skupiny ke kumulaci negativních vlivů, a to zejména 

zvýšením počtu návštěvníků a defragmentací krajiny. Hodnocení provedené v Dokumentaci vždy uvažuje 

se zprovozněním celé uvedené skupiny, nejsou hodnoceny případné varianty realizace jednoho či jen něko-

lika záměrů bez kumulace s ostatními záměry a dopady takové varianty na životní prostředí. 

Skupinu č.1. lze považovat spíše za formální, protože při nepovolení záměrů skupiny č.3 a č.4, je 

zřejmé, že nemohou být povoleny ani všechny záměry. 

 

Přílohy doložené v kapitole H. Dokumentace obsahují zákonem požadované přílohy a dále obsa-

hují v příloze H.III. Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a v příloze H.III. Mapové 

přílohy.  

V rámci zpracování posudku jsem si nechal upřesnit či vysvětlit několik rozporů v názvech zámě-

rů, či informacích o délkách záměrů atd. Dále jsem si nechal upravit několik mapových příloh, informace o 

návštěvnosti území atd. Podrobnější informace o upřesnění některých problematik jsou uvedeny v kap. 

II.2.4. u upřesněných záměrů a dále v kap. VIII. Posudku. 

 

V souhrnu konstatuji, že Dokumentace je zpracovaná dle přílohy č.4 zák.100/2001 Sb. v platném 

znění a po upřesnění vyžádaných informací je v dostatečném rozsahu pro potřebu hodnocení vlivu záměru 

„Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti 

Šumava“ na životní prostředí. 

I I.2  Správnost údajů uvedených v  dokumentaci  včetně použi-

tých metod hodnocení  

V následujícím textu jsou podrobně komentovány jen ty části, ke kterým byly ze strany zpracova-

tele posudku připomínky, nebo které jsou významné pro posouzení záměru a stanovení podmínek stano-

viska. 

Komentář jednotlivých částí Dokumentace je proveden ve stejné obsahové struktuře, jako byla 

zpracována Dokumentace. 

II.2.1 Úvod  

Do úvodní části je zařazen – Komentář dosavadního postupu procesu posuzování, Vypořádání 

závěru zjišťovacího řízení, Vypořádání jednotlivých požadavků a připomínek k Oznámení a Poznámka k 

přílohové části.  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

VV  ppoosslleeddnníí  ččáássttii  --  PPoozznnáámmkkaa  kk  ppřříílloohhoovvéé  ččáássttii  --  jjee  uuvveeddeennoo  uuppoozzoorrnněěnníí  aa  ooddůůvvooddnněěnníí  nneessoouullaadduu  nněěkkttee--

rrýýcchh  nnáázzvvůů  zzáámměěrrůů  ss  nnáázzvvyy  uuvveeddeennýýmmii  vv  ppřříílloohháácchh  HH..II  ((VVyyjjááddřřeenníí  ppřříísslluuššnnýýcchh  ssttaavveebbnníícchh  úúřřaaddůů))  aa  HH..IIII  
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((SSttaannoovviisskkoo  oorrggáánnuu  oocchhrraannyy  ppřříírrooddyy  ppooddllee  §§  4455ii  zzáákkoonnaa  čč..  111144//11999922  SSbb..))..  JJee  pprraavvddaa,,  žžee  ppooddrroobbnnýýmm  

ppoorroovvnnáánníímm  nnáázzvvůů  zzáámměěrrůů  vv  ppřřiilloožžeennýýcchh  55--ttii  vvyyjjááddřřeenníícchh  aa  jjeejjiicchh  ppoorroovvnnáánníímm  ss  nnoovvýýmmii  nnáázzvvyy  aa  ččííssllyy  

zzáámměěrrůů  ssii  llzzee  sseessttaavviitt  ttaabbuullkkuu  zzmměěnnyy  nnáázzvvůů  zzáámměěrrůů,,  ppoonněěkkuudd  ppřřííjjeemmnněějjššíí  bbyy  bbyylloo,,  kkddyybbyy  ttaattoo  ttaabbuullkkaa  

bbyyllaa  vv  úúvvoodduu  uuvveeddeennaa  aa  ttoo  ii  ss  oohhlleeddeemm,,  žžee  nněěkktteerréé  zzáámměěrryy  mmaajjíí  vv  DDookkuummeennttaaccii  ččii  vv  ppřříílloozzee  HH..IIIIII..  rrůůzz--

nnoouu  vvaarriiaannttuu  nnáázzvvuu..  ZZbbýývvaajjííccíí  ččáássttii  kkaappiittoollyy  jjssoouu  zzpprraaccoovváánnyy  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu,,  jjeejjiicchh  zzaaččlleenněěnníí  

ddoo  DDookkuummeennttaaccee  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvhhooddnnéé..  

II.2.2  „A. Údaje o oznamovateli“ 

Za data vyžadovaná přílohou č.4 zákona zařadili zpracovatelé Seznam všech záměrů zahrnutých 

do dokumentace.  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

UUvveeddeennéé  sseezznnaammuu  zzáámměěrrůů  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vveellmmii  vvhhooddnnýý  ((ii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  nněěkktteerréé  nneessrroovvnnaalloossttii  vv  nnáázzvveecchh)),,  

aallee  jjeehhoo  uummííssttěěnníí  ddoo  ttééttoo  kkaappiittoollyy  bbeezz  ttoohhoo,,  žžee  bbyy  bbyyll  uuvveeddeenn  vv  OObbssaahhuu  vveeddee  kk  ttoommuu,,  žžee  jjee  jjeenn  vveellmmii  

oobbttíížžnněě  ddoohhlleeddaatteellnnýý..  ZZaa  vvhhooddnněějjššíí  bbyycchh  ppoovvaažžoovvaall  hhoo  uuvvéésstt  ddoo  OObbeeccnnéé  ččáássttii  kkaapp..  BB..  ––  kkddee  hhoo  llzzee  nneejj--

pprraavvdděěppooddoobbnněějjii  ooččeekkáávvaatt,,  ppooppřř..  ddoo    kkaapp..  ÚÚvvoodduu..  JJiinnaakk  jjee  kkaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  zzppůůssoo--

bbeemm..  

II.2.3 „B. Údaje o záměru – Obecná část“ 

V této kapitole je uvedeno zařazení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ži-

votní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Dále je uvedena informace spadající do kapitoly B.I.6., že 

záměr nespadá do kategorií činností uvedených v Příl. č. 1 zákona č. 76/2002, O integrované prevenci a o 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

SS  rroozzssaahheemm  zzpprraaccoovváánníí  ssoouuhhllaassíímm..  

II.2.4 „B. Údaje o záměru – Speciální část“ 

V textu jsou postupně popsány všechny záměry a u jednotlivých záměrů jsou v podkapitolách 

uvedeny kapitoly– B.I.2÷B.III.5. Rozsah těchto podkapitol odpovídá požadavkům přílohy č.4 zákona 

100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na závěr je pak uvedena mapka, do které je záměr zakreslen. 

Hodnocení v posudku respektuje členění v Dokumentaci, a proto je dále členěno podle záměrů. U jednotli-

vých záměrů jsou řešeny kapitoly - B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru, B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, kata-

strální území), B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území), B.I.4 Charakter záměru a možnost 

kumulace s jinými záměry, B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant 

s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí, 

B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných 

pro realizaci záměru, B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení, B.I.8 Výčet 

dotčených územně samosprávných celků a B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správ-
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ních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat. Dále jsou komentovány kapitoly části B.II a B.III. 

v základním rozsahu dle zákona. V následujícím textu jsou uvedeny základní údaje o záměru a pak zejmé-

na informace zásadních údajů, které jsou rozhodující pro posouzení. Nekomentované podkapitoly nemají 

zásadní vliv na posouzení a jsou ze strany zpracovatele posudku považovány za zpracované ve zcela do-

statečném rozsahu pro potřeby tohoto procesu EIA. Komentáře nejsou, vzhledem k jejich rozsahu a potřebě 

posudku dále děleny dle jednotlivých podkapitol. 

Zdůvodnění umístění záměrů má prakticky vždy stejný charakter – zpřístupnění území, kde je 

záměr navržen, popř. zatraktivnění místa a zvýšení turistiky či turistické infrastruktury. Tato kapitola není 

proto dále u jednotlivých záměrů popisována. 

U převážné části záměrů nejsou v rámci projektu záměru v kap. B.I.6. uvedeny žádné podmínky 

pro ochranu životního prostředí, které by byly součástí návrhu záměru. U několika záměrů, kde jsou tyto 

podmínky navrženy, jsou i uvedeny v následujícím textu, u ostatních není tato problematika již komentová-

na. 

II.2.4.1 1. Přeshraniční stezka Modrý sloup 

Návrh proznačení turistické trasy pro pěší po lesní cestě a dále po vyšlapané pěšině na náspu 

staré zpevněné komunikace z období 2. sv. války („Böhmweg“) mezi křižovatkou cest pod Březníkem a 

státní hranicí v místě zvaném „Modrý sloup“ pod Luzným. Okolní území je ponecháno bez zásahu. Cesta 

prochází tzv. Luzenským údolím v nadmořské výšce kolem 1100 m n.m. Cesta prochází mokřady a slatěmi, 

zčásti je odvodněná a na navážce, v blízkosti hranice prochází bez zpevnění terénem přes Hraniční slať. V 

podmáčených a zrašeliněných místech bude vybudován poválkový chodník. Délka cesty 2,74 km. 

Území leží v PP Modravské slatě, v I. a II. zóně NP Šumava. Do roku 2009 bylo součástí „klido-

vého území“ vyhlášeného z důvodu ochrany tetřeva hlušce a naplnění omezení vstupu vyplývající z 

ochranných podmínek PP Modravské slatě, později omezen vstup podle § 64 ZOPK z důvodu ochrany 

tetřeva hlušce, ten byl později zrušen soudem. 

Očekávána je kumulace se všemi záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění 

turistických cest a stezek minimálně v území Modravských slatí a tím dále výrazně fragmentují biotop tetře-

va hlušce (zejm. dílčí záměry č. 11, 12, 13, 14, 15, 26, 28, 29, 30, 31, 33, případně 34). 

Jako opatření je navrženo -  

A) Trasa vede výhradně po staré cestě, navrženo je jen proznačení trasy a lokální drobné (ruční) zá-

sahy, bez nutnosti pohybu stavební techniky, vstupu do okolí apod.  

B) Je navrženo časové omezení provozu (provoz jen mezi 15.7. a 15.11.) pro omezení nežádoucího 

působení v době kritické pro některé dotčené druhy (zejm. rysa a tetřeva). 

C) Součástí záměru bude i obnova přirozeného vodního režimu, narušeného tělesem cesty Luzen-

ským údolím (odstranění nevhodných materiálů ze stávajícího tělesa cesty, zrušení odvodňovacích 

příkopů, nahrazení propustků lávkami pro pěší). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

JJeeddnnáá  ssee  oo  jjeeddeenn  zz  nneejjllééppee  ppooddrroobbnněě  pprroovvěěřřeennýýcchh  aa  ppoossoouuzzeennýýcchh  zzáámměěrrůů..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  

BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  
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II.2.4.2 2. Obnova veřejného využití – Lávková cesta 

Jedná se o proznačení a znovuvybudování historické turistické cesty mezi Rozvodím a červenou 

tur. značenou cestou Čertovo jezero – Alžbětín. Délka 1,9 km, umístěna v I.zóně CHKO Šumava, NPR 

Černé a Čertovo jezero a PP Královský hvozd. Trasa byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných 

kamenů a 5 dřevěných lávek přes skalní strže. Vzhledem ke stavu těchto lávek se počítá s nutností realiza-

ce 5 nových dřevěných pěších lávek přes skalní strže. 

Očekávaná kumulace se všemi záměry, které navrhují proznačení a volné zpřístupnění turistic-

kých cest a stezek minimálně v území Královského Hvozdu (tj. zejm. záměry č. 3, 4, 5), které dále fragmen-

tují biotop tetřeva hlušce. Dále bude docházet ke kumulaci vlivů s okolními stávajícími záměry.  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.3 3. Obnova veřejného využití – Dámská cesta 

Návrh proznačení a obnovy historické turistické cesty jihozápadním svahem Jezerní hory. Trasa 

byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných kamenů. Délka 4,2 km (v další části je uvedeno 3,9 km) 

v I. zóně CHKO Šumava, PP Královský hvozd a zčásti NPR Černé a Čertovo jezero. Trasa byla na počátku 

20. století vytvořena ze skládaných kamenů. Dojde k doplnění a rekonstrukci kamenných prvků cesty, pří-

padně úpravě trasy cesty v místech, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy. 

Očekávaná kumulace se všemi záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění tu-

ristických cest a stezek minimálně v území Královského Hvozdu a tím dále fragmentují biotop tetřeva hlušce 

(tj. záměry č. 2, 4, 5). Dále bude docházet ke kumulaci vlivů s okolními stávajícími záměry. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

VV  úúvvoodduu  jjee  uuvveeddeennoo,,  žžee  ddééllkkaa  zzáámměěrruu  jjee  44,,22  kkmm,,  vv  ppooppiissuu  vv  kkaapp..  BB..II..66..  ppaakk  jjeenn  33,,99  kkmm..  ZZpprraaccoovvaatteellee  

DDookkuummeennttaaccee  ppoottvvrrddiill,,  žžee  ddééllkkaa  zzáámměěrruu  jjee  sspprráávvnněě  44,,22kkmm..  ZZbbýývvaajjííccíí  ppooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  

tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  ppoo  uuppřřeessnněěnníí  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  vvččeettnněě  mmaappyy  zzáá--

mměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.4 4. Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero stěna 

     Proznačení, obnova a rekonstrukce původní pěší turistické cesty severním svahem Jezerní 

Hory. Trasa byla známa již v 18. století. Délka 3,2 km. Vybudování dřevěné turistické vyhlídky na hraně 

karu a prokácení přístupové trasy k ní. Doplnění a rekonstrukce kamenných prvků cesty. Pásové značení 

turistických cest, instalace informačních tabulí a směrovek. Záměr vyvolá pouze maloplošný zábor lesního 

pozemku (PUPFL) v místě vyhlídky (cca 20 m2), přístupová trasa zábory nevyžaduje (obnova staré stezky). 

Očekávaná kumulace se všemi záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění tu-

ristických cest a stezek minimálně v území Královského Hvozdu a tím dále fragmentují biotop tetřeva hlušce 

(tj. záměry č. 2, 3, 5). Dále bude docházet ke kumulaci vlivů s okolními stávajícími záměry. 
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PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.5 5. Přístup k Juránkově chatě 

Zpřístupnění sedla mezi Svarohem a Jezerní horou po lesních cestách, turistických stezkách a 

pěšinách vedoucích severním svahem Svarohu a svahem Jezerní hory, mezi východním okrajem NPR Bílá 

Strž a Rozvodím. Proznačení a zpřístupnění lesních cest, linek a pěšin, vedoucích mezi NPR Bílá Strž, 

vrcholem Svarohu a Rozvodím pod svahem Jezerní Hory. Délka 5,9 km. Lokální doplnění a rekonstrukce 

odvodnění cesty (svodnice). Pásové značení turistických cest, instalace informačních tabulí a směrovek. 

Očekávaná kumulace se všemi záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění tu-

ristických cest a stezek minimálně v území Královského Hvozdu a tím dále fragmentují biotop tetřeva hlušce 

(tj. záměry č. 2, 3, 4). Dále bude docházet ke kumulaci vlivů s okolními stávajícími záměry. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.6 6. Rozhledna Můstek 

Dřevěná rozhledna o výšce do 30 m v těsné blízkosti stávající turistické cesty. Rozhledna je navr-

žena jako šestipodlažní dřevěná stavba s opláštěním z dřevěných (modřínových) lamel a falcovanou ple-

chovou střešní krytinou. Výstavba dřevěné rozhledny na betonových patkách z předem připravených prvků 

spojovaných ocelovými spojovacími prvky. Celková výška rozhledny 30 m s mírnou rezervou přesahuje 

výšku okolního lesního porostu. Rozhledna poblíž křižovatky dvou značených turistických cest Klubu čes-

kých turistů (modrá a červená) bude provozována bez trvalé přítomnosti obsluhy. U objektu nebudou umís-

těny sběrné nádoby na odpad. Záměr vyvolá zábor plochy 100–120 m2 PUPFL (lesní pozemek). 

Teoreticky možná je kumulace rušivých vlivů se záměry, které předpokládají proznačení a volné 

zpřístupnění turistických cest a stezek minimálně v území Královského Hvozdu (záměry výrazně fragmentu-

jící biotop tetřeva hlušce, zejm. č. 2, 3, 4, 5).  Kumulaci vlivů může zvýšit cíl tohoto záměru: posílit turistic-

kou atraktivitu stávajících turistických tras v prostoru Pancíř – Můstek – Prenet. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrryy  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  SS  oohhlleeddeemm  nnaa  vvzzddáálleennoosstt  ccccaa  55,,88  mm  aa  kkoonnffiigguurraaccii  

tteerréénnuu  kk  zzáámměěrrůůmm  čč..  22,,  33,,  44,,  55,,  ssee  jjeevvíí  mmoožžnnoosstt  kkuummuullaaccee  vvlliivvůů  mméénněě  jjaakk  tteeoorreettiicckkáá..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváá--

nníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  ddáállee  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  ii  kkddyyžž  llzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  ppoouužžiittíí  ii  ddeettaaiilluu  zzáákkrreessuu  mmííssttaa,,  kkddee  

mmáá  bbýýtt  rroozzhhlleeddnnaa  rreeaalliizzoovváánnaa  bbyy  llééppee  oobbjjaassnniilloo  ppoolloohhuu  rroozzhhlleeddnnyy  vvůůččii  ssttáávvaajjííccíí  ttuurriissttiicckkéé  cceessttěě..  
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II.2.4.7 7. Rozhledna Polom 

Dřevěná rozhledna o výšce do 15 m, půdorys 100 m2. Jako přístup je navržena nová turistická 

cesta o délce cca 1,8 km od turistické cesty Železná Ruda – Prášily (červená) po hřebeni a 0,8 km po 

spádnici. Výstavba dřevěné rozhledny na betonových patkách z předem připravených prvků spojovaných 

ocelovými spojovacími prvky. Celková výška rozhledny do 15 m. Montáž bude provedena pomocí mobilního 

jeřábu. Rozhledna bude provozována bez trvalé přítomnosti obsluhy. Pro výstavbu bude nutno upravit, 

případně zpevnit lesní linku (cestu, která bude následně sloužit i jako přístupová turistická cesta). Vzhledem 

k tomu, že lokalita rozhledny je poměrně vzdálena od stávající turistické cesty Železná Ruda – Prášily, bude 

muset být vyznačeno oboustranné připojení („zokruhování“) k stávající turistické cestě. Záměr vyvolá zábor 

plochy 100–120 m2 PUPFL (lesní pozemek). 

Je možná kumulace s dalšími záměry v území Královského Hvozdu či Modravských slatí, zejmé-

na u záměrů výrazněji fragmentujících biotop tetřeva hlušce (např. záměry č. 2, 3, 4, 5 a 1, 11, 12, 13, 14, 

16). Kumulaci vlivů může zvýšit cíl tohoto záměru: posílit turistickou atraktivitu stávajících turistických tras 

v prostoru Železná Ruda – Prášily a přesměrovat do dosud nenavštěvovaného prostoru Polomu návštěvní-

ky Železnorudska. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

NNeenníí  ppřříílliišš  zzřřeejjmméé,,  zzddaa  ssoouuččáássttíí  zzáámměěrruu  jjee  zzookkrruuhhoovváánníí  ppřřííssttuuppuu,,  nneebboo  jjee  ttoo  jjeenn  vvaarriiaannttnníí  mmoožžnnoosstt,,  

kktteerráá  nneenníí  ssoouuččáássttíí  vvllaassttnnííhhoo  zzáámměěrruu..  PPookkuudd  bbyy  ssee  ssee  zzookkrruuhhoovváánníímm  nneeuuvvaažžoovvaalloo,,  bbuuddee  ddééllkkaa  ttrraassyy  

nnoovvéé  ttuurriissttiicckkéé  cceessttyy,,  kktteerráá  bbuuddee  vveeddeennaa  ppoo  ssttáávvaajjííccíí  lleessnníí  cceessttěě  vv  ddééllccee  11,,88  kkmm  ccoožž  jjee  uuvveeddeennoo  ii  vv  

  ppoossoouuzzeenníí  NNAATTUURRAA..  SSoouuččaassnněě  nneenníí  aannii  uuvveeddeennaa  mmoožžnnoosstt  uummííssttěěnníí  rroozzhhlleeddnnyy  nnaa  ppoouuzzee  ccccaa  oo  33  mm  nniižž--

ššíímm  kkooppccii  ,,((11229922  mm..nn..mm..))  ppřřeess  kktteerrýý  lleessnníí  cceessttaa  aa  ttíímm  ii  nnoovváá  ttuurriissttiicckkáá  cceessttaa  vveeddee..  TTíímm  bbyy  ssee  ddééllkkaa  

nnoovvěě  oozznnaaččeennéé  ttuurriissttiicckkéé  cceessttaa  zzkkrrááttiillaa  oo  00,,77  kkmm  nnaa  11,,11  kkmm  aa  rroozzhhlleeddnnaa  bbyy  nneebbyyllaa  uummííssttěěnnaa  

vv  jjááddrroovvéémm  úúzzeemmíí  tteettřřeevvaa  hhlluuššccee..    

VVzzddáálleennoosstt  kk  zzáámměěrrůůmm  čč..  22,,  33,,  44,,  55  jjee  ccccaa  99,,55  kkmm  vvzzdduuššnnoouu  ččaarroouu  ppřřeess  ŽŽeelleezznnoouu  RRuudduu  aa  kk  zzáámměěrrůůmm  čč..  

11,,  1111,,  1122,,  1133,,  1144,,  1166  jjee  ttoo  ((vvyyjjmmaa  1111bb  aa  1111aa))  1177÷÷2255  kkmm  vvzzdduuššnnoouu  ččaarroouu..  UU  zzáámměěrruu  čč..66  bbyyllaa  vvzzddáállee--

nnoosstt  ccccaa  55,,88  kkmm  oozznnaaččeennaa  zzaa  „„tteeoorreettiicckkoouu  mmoožžnnoosstt  kkuummuullaaccee““  ii  ss  oohhlleeddeemm  nn  aa  kkoonnffiigguurraaccii  tteerréénnuu  aa  

vveeddeenníí  ttuurriissttiicckkýýcchh  cceesstt  ssee  jjeevvíí  mmoožžnnoosstt  kkuummuullaaccee  vvlliivvůů  mméénněě  jjaakk  tteeoorreettiicckkáá..  

ZZbbýývvaajjííccíí  rroozzssaahh  kkaappiittoollyy  BB  jjee  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..    

 

II.2.4.8 8. Rozhledna Antýgl včetně přístupu 

Dřevěná rozhledna o výšce do 24 m na vrcholu Sokolu (Antýglu) (1253 m n.m.).  Přístup k roz-

hledně si vyžádá turistické proznačení lesních cest a linek, případně i lokální terénní úpravy cesty od stáva-

jících tur. trasy. kolem samoty Horní Antýgl o délce 0,7 km.  

Výstavba dřevěné rozhledny na betonové desce o kruhovém půdorysu 75,2 m2 z předem připra-

vených prvků spojovaných ocelovými spojovacími prvky. Montáž bude provedena pomocí mobilního jeřábu, 

alternativně vrtulníkem. Rozhledna bude provozována bez trvalé přítomnosti obsluhy. Pro výstavbu bude 

nutno upravit a vyznačit lesní pěšinu z jihu od cesty Filipova Huť – Horská Kvilda jako turistickou cestu. 
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Je možná kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turis-

tických cest a stezek zejména v území Modravských slatí, zejména u záměrů výrazněji fragmentujících 

biotop tetřeva hlušce (např. záměry č. 1, 11, 12, 13, 14, 16). 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

ZZ  vvýýkkrreessoovvýýcchh  ppřříílloohh  nneenníí  jjeeddnnoozznnaaččnnéé,,  ss  jjaakkoouu  nnoovvoouu  ttrraassoouu  vv  ddééllccee  00,,77  kkmm  zzpprraaccoovvaatteellnnéé  uuvvaažžoovvaallii..  

OOdd  vvllaassttnníí  rroozzhhlleeddnnyy  bbyy  bbyylloo  nnuuttnnoo  vv  ddééllccee  ccccaa  440000  mm  uudděěllaatt  zzcceellaa  nnoovvoouu  ttrraassuu  aa  ppaakk  tteepprrvvee  nnáásslleedduujjííccíí  

úússeekkyy  bbyy  bbyyllyy  vveeddeennaa  aa  pprroozznnaaččeennyy  ppoo  ssttáávvaajjííccíícchh  cceessttáácchh..  KKuummuullaaccee  ss  uuvveeddeennýýmmii  zzáámměěrryy  ((kkrroomměě  čč..  

1166))  jjee  ooppěětt  vvííccee  jjaakk  tteeoorreettiicckkáá,,  pprraavvdděěppooddoobbnněějjššíí  bbyy  mmoohhllaa  bbýýtt  kkuummuullaaccee  ssee  zzáámměěrryy  čč..  1177  aa  2255..  

    

II.2.4.9 9. Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero 

Dřevěný chodník o délce cca 10 m a nízká dřevěná vyhlídková věž (cca 2 m) v blízkosti turistické 

trasy. Záměr je umístěn v I. zóně NPŠ. Předpokládá se vybudování dřevěného chodníku o délce cca 10 m 

od značené turistické cesty a stavba nízké vyhlídkové věže (cca 2 m). Vyhlídková věž představuje stavbu 

pevně spojenou se zemí (lesní pozemek). 

Možnost kumulace vlivů je s ohledem na rozsah záměru a jeho blízké napojení na stávající turis-

tickou trasu naprosto zanedbatelná.  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrryy  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.10 10. Cyklotrasa Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. kámen 11/-11/6 

Vybudování nové cyklistické cesty o délce cca 0,34 km v lesním porostu, šířka 2,0 m. Spojuje no-

vou cyklostezku na bavorské straně hranice od hraničního kamene 11/-11/6 rozcestím u Rosenauerova 

pomníku. Trasování je vedeno mladým SM–BK porostem k hrázi Rosenauerovy nádrže, odtud v trase stá-

vající pěší stezky. Stavba bude realizována jako jednoduchá cyklistická cesta (širší obdoba tratí typu „sin-

gletrack“) s povrchem z hutněných frakcí štěrku, bez odvodnění a větších terénních úprav (pouze skrytí 

humusového horizontu). Technické řešení předpokládá vedení v trase stávající pěšiny, omezené kácení 

stromů (pouze v pásmu podél cesty budou podle potřeby odstraňovány nebezpečné souše). 

Výrazná kumulace se záměrem č. 27 (obnova Rosenauerovy nádrže) – posílí se funkce této loka-

lity jako turistického atraktantu území. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  
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II.2.4.11 11. Přestupové body na státní hranici – stanovení období a dalších podmínek pro 
otevření tras - pod Poledníkem, Plesná (Bendlova cesta), Střelecký průsek 

Přístupové body s navazujícími pěšími stezkami spojující turistické cesty na české straně s hra-

ničním chodníkem na česko–německé hranici. 

Vyznačení pěších stezek a přestupových bodů na hraničním chodníku. Zpřístupnění je navrženo 

nezpevněnými lesními pěšinami, v podmáčených úsecích zpevnění dřevěnými poválkami. Informační tabule 

a další mobiliář budou provedeny v jednotném stylu NP. V pásmu podél cesty budou podle potřeby odstra-

ňovány nebezpečné souše. 

Jedná se o 3 přestupové body – 

11a -  Přestupový bod „Pod Poledníkem“ 

11b - Přestupový bod „Plesná“ (Bendlova cesta) 

11c - Přestupový bod „Střelecký průsek“ 

Očekává se kumulace se všemi dalšími záměry, které předpokládají proznačení a zpřístupnění 

turistických cest a stezek minimálně v území Modravských slatí, zejm. záměry výrazně fragmentující biotop 

tetřeva hlušce (např. č. 1, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

OOzznnaaččeenníí  ppřřeessttuuppoovvýýcchh  bbooddůů,,  jjaakk  jjee  uuvveeddeennoo  vvýýššee  vv  tteexxttuu  jjee  uupprraavveennoo  zzpprraaccoovvaatteelleemm  ppoossuuddkkuu..  

VV  DDookkuummeennttaaccii  llzzee  ttoottoo  oozznnaaččeenníí  jjeenn  ooddhhaaddnnoouutt  zz  ppooppiissuu  uummííssttěěnníí  zzáámměěrruu,,  kkddee  jjssoouu  aallee  ppoouužžiitt  vveellkkáá  

ppííssmmeennaa  AA÷÷CC,,  ppřřiiččeemmžž  vv  kkaapp..  BB..II..88  jjssoouu  ppííssmmeennaa  DD÷÷FF..    VV  ppřřiilloožžeennýýcchh  vvýýkkrreesseecchh  jjee  oozznnaaččeenníí  sspprráávvnněě..  

RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  oossttaattnníícchh  ččáássttíí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  ddoossttaatteeččnnýý  vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  

vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.12 12. Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník 

Zpřístupnění naučné stezky Modrava – Trampusův křížek – Široká cesta – Březník, částečně po 

značených cestách, zčásti v trase dosud turisticky nevyznačené (Roklanská cesta a úsek o d ní po Starou 

Březnickou cestu) v délce cca 4,9 km. Zpřístupnění bude v úseku Trampusův křížek – křižovatka u Novo-

huťských močálů jako nezpevněné trasy, v úseku křižovatka u Novohuťských močálů – Březník zpevněné 

dřevěnými poválkami. Informační tabule a další mobiliář budou provedeny v jednotném stylu NP. V pásmu 

podél cesty budou podle potřeby odstraňovány nebezpečné souše. 

Očekává se kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění tu-

ristických cest a stezek minimálně v území Modravských slatí, zejm. se záměrem č. 13 (přímo navazuje a 

zčásti se překrývá se zpřístupněním Roklanské cesty). Také další záměry (zejm. č. 1, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 33, 34) dále fragmentují biotop tetřeva hlušce. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  KKoonnccoovvýý  úússeekk  ttrraassyy  ppoodd  BBřřeezznnííkkeemm  jjee  vveeddeenn  ppoo  ssttáá--

vvaajjííccíí  cceessttěě  aallee  ppřřeess  úúzzeemmíí  II..zzóónnyy  NNPP..  NNeenníí  zzřřeejjmméé,,  pprroočč  nneebbyylloo  pprroovvěěřřeennoo  ii  vvaarriiaannttnníí  vveeddeenníí  ttééttoo  ttrraassyy  
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mmiimmoo  II..zzóónnuu  ((ppoo  jjeejjíímm  ookkrraajjii))  ppoo  ssttáávvaajjííccíí  cceessttěě  kk  EExxppoozziiccii  KKaarrllaa  KKlloosstteerrmmaannnnaa..  ZZ  vvýýkkrreessoovvýýcchh  ppřříílloohh  

nneebbyylloo  jjeeddnnoozznnaaččnnéé,,  kktteerrýý  úússeekk  ppaattřříí  ddoo  zzáámměěrruu  čč..1122  aa  kktteerrýý  ddoo  zzáámměěrruu  čč..1133  ––  uuppřřeessnněěnnéé  vvýýkkrreessyy  ttrraass  

ttěěcchhttoo  zzáámměěrrůů  jjssoouu  vv  ppřříílloozzee  ppoossuuddkkuu..  

 

II.2.4.13 13. Obnova veřejného využití – cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - 
Rokytka - Javoří Pila – Modrava 

Obnova veřejného využití – cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří Pi-

la – Modrava. Celková délka 4,9 + 7,6 km. 

Vyznačení turistické cesty po zpevněných, nezpevněných lesních cestách, lesních pěšinách. Ne-

předpokládají se stavební úpravy cest, pouze jejich vyznačení. V pásmu podél cesty budou podle potřeby 

odstraňovány nebezpečné souše. 

Očekává se kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění tu-

ristických cest a stezek minimálně v území Modravských slatí, čímž dále fragmentují biotop tetřeva hlušce 

(tj. záměry č. 11, 12, 14, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34). 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

ZZ  uuvveeddeennýýcchh  tteexxttůů  nneenníí  zzřřeejjmméé,,  pprroočč  jjee  ddééllkkyy  ttrraassyy  ssttaannoovveennaa  vvee  ddvvoouu  úússeeccíícchh  ––  44,,99++77,,66  kkmm..  

ZZ  vvýýkkrreessoovvýýcchh  ppřříílloohh  nneebbyylloo  jjeeddnnoozznnaaččnnéé,,  kktteerrýý  úússeekk  ppaattřříí  ddoo  zzáámměěrruu  čč..1122  aa  kktteerrýý  ddoo  zzáámměěrruu  čč..1133  ––  

uuppřřeessnněěnnéé  vvýýkkrreessyy  ttrraass  ttěěcchhttoo  zzáámměěrrůů  jjssoouu  vv  ppřříílloozzee  ppoossuuddkkuu..  ZZbbýývvaajjííccíí  ppooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  

tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  PPrroo  ssoouubběěžžnnýý  kkoonnccoovvýý  úússeekk  zzáámměěrruu  ssee  zzáámměěrreemm  čč..  1122  ppllaattíí  pprroo  mmoožžnnéé  vvaarriiaannttnníí  

řřeeššeenníí  ttrraassyy  kkoommeennttáářř  uuvveeddeennýý  uu  zzáámměěrruu  čč..1122..    

 

II.2.4.14 14. Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zbořený 
most – na soutoku 

Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zelená cesta (6,9 km). Vy-

značení turistické cesty převážně po zpevněných lesních cestách. Nepředpokládají se stavební úpravy cest, 

pouze jejich vyznačení. V pásmu podél cesty budou podle potřeby odstraňovány nebezpečné souše. 

Možná kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turistic-

kých cest a stezek minimálně v území Modravských slatí, které dále fragmentují biotop tetřeva hlušce (tj. 

záměry č. 1, 11, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34). 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.15 15. Rozhledna na Modravské hoře 

Novostavba dřevěné rozhledny o výšce do 30 m v blízkosti Starobřeznické cesty z Modravy na 

Březník – dočasná stavba na 20 let (předpokládaná životnost věže). Turistická trasa je veřejně přístupná po 
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celý rok. Stavba by měla být dřevěnou konstrukcí spojovanými ocelovými prvky založenou na betonových 

patkách. 

Navržen sezónní provoz od 15.7. do 15.11. 

Možná kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turistic-

kých cest a stezek minimálně v území Modravských slatí – záměry výrazně fragmentují biotop tetřeva hluš-

ce. Tj. záměry č. 11, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKuummuullaaccee  vvlliivvůů  bbyy  bbyyllaa  uurrččiittěě  ssee  zzáámměěrreemm  čč..1144,,  kktteerrýý  ppoovveeddee  ppoo  cceessttěě  ookkoolloo  rroozzhhlleeddnnyy,,  kkuummuullaaccee  

ss  oossttaattnníímmii  zzáámměěrryy  jjee  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  vvzzddáálleennoosstt  aa  kkoonnffiigguurraaccii  tteerréénnuu  ooppěětt  ssppííššee  „„tteeoorreettiicckkáá““..  OOssttaattnníí  

rroozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.16 16. Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hochschach-
ten 

Obnova veřejného využití cesty – Javoří Pila  – Střelecký průsek – Hochschachten (3,3 km, z toho 

část vedena I. zónou NP). Zpevněné, nezpevněné lesní cesty, lesní pěšiny. Nepředpokládají se stavební 

úpravy cest, pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost. Kácení rizikových souší kolem cesty. Demo-

liční práce se nepředpokládají. 

Očekává se kumulace se všemi záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění tu-

ristických cest a stezek minimálně v území Modravských slatí a dále fragmentují biotop tetřeva hlušce (tj. 

záměry č. 1, 11, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34). 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  

vvyyhhoovvuujjííccíí  vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  UUppoozzoorrnniitt  jjddee  jjeenn  nnaa  pprraavvdděěppooddoobbnnýý  ppřřee--

kklleepp,,  kkddee  zzáámměěrr  mmáá  kkuummuullaaccii  ssáámm  ssee  sseebboouu..  

 

II.2.4.17 17. Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda 

Stavba zpevněné cyklistické cesty mezi Kvildou – Filipovou Hutí v délce 4,7 km. Oproti Oznámení 

je v Dokumentaci zpracována upravená varianta, upřesněná tak, aby měla co nejmenší vlivy na ŽP. Na-

prostá většina trasy je proto navržena ve stávajícím průseku upravované zimní lyžařské trasy a cyklistická 

cesta se tak vyhýbá I. zóně NP. 

Nelze vyloučit kumulaci s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění tu-

ristických cest a stezek v území Modravských slatí a Kvildských plání a tím dále fragmentují biotop tetřeva 

hlušce (např. záměry č. 1, 11, 12, 13, 14, 16 a 17, 18, případně záměry č. 8 a 18). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKuummuullaaccee  vvlliivvůů  bbyy  bbyyllaa  uurrččiittěě  ssee  zzáámměěrreemm  čč..1188  aa  pprraavvdděěppooddoobbnněě  ččáásstteeččnněě  ss  čč..88..  KKuummuullaaccee  ss  oossttaattnníímmii  

zzáámměěrryy  jjee  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  vvzzddáálleennoosstt  aa  kkoonnffiigguurraaccii  tteerréénnuu  ooppěětt  ssppííššee  „„tteeoorreettiicckkáá““..  UUppoozzoorrnniitt  jjddee  jjeeššttěě  nnaa  
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pprraavvdděěppooddoobbnnýý  ppřřeekklleepp,,  kkddee  zzáámměěrr  mmáá  kkuummuullaaccii  ssáámm  ssee  sseebboouu  OOssttaattnníí  rroozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  

ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.18 18. Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda 

Stavba zpevněné cyklistické cesty mezi sídly Kvilda – Horská Kvilda o celkové délce 3,0 km. Pro 

její část (Kvilda – parkoviště u Jezerní slati) je již vydáno platné stavební povolení. Oproti Oznámení byla 

zpracována upravená varianta, upřesňující zbývající část trasy v délce 0,9 km mezi parkovištěm u Jezerní 

slati a Vydřím mostem. Tato část je modifikována tak, aby měla co nejmenší vlivy na ŽP. Cesta, odpovídají-

cí širší variantě cyklistických cesty cest typu „singletrack“, bude řešena jako prašná z hutněného štěrku, bez 

odvodnění a větších terénních úprav (pouze skrytí humusového horizontu). Jen lokálně (křížení drobných 

vodotečí) bude cesta doplněna dalšími konstrukcemi (dřevěné lávky, propustky). Příčné profily cesty budou 

voleny bez převýšení nad okolním terénem tak, aby ji bylo možno v zimním období upravovat jako lyžař-

skou běžeckou trasu. Předpokládaná zpevněné stezky činí šíře 1,5 – 2,0 m, jako koridor pro zimní běžec-

kou trasu činí šíře 5,0 m. Trasa vede po loukách, případně lesním porostem v průseku elektrovodu.  

Cyklistická cesta využívá v lesnaté části (u parkoviště u Jezerní slati) stávající průsek VN, v části 

vedené po ZPF se přimyká k silnici. Do této trasy bude nově sdružena i zimní lyžařská trasa. Kácení dřevin 

se nepředpokládá. Cesta nebude osvětlena. 

Kumulace se všemi záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turistických cest 

a stezek v území Modravských slatí  a Kvildských plání – záměry výrazně fragmentují biotop tetřeva hlušce, 

tj. záměry č. 1, 11, 12, 13, 14, 16 a 17, 18 a se záměry č. 8 a 17. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKuummuullaaccee  vvlliivvůů  bbyy  bbyyllaa  uurrččiittěě  ssee  zzáámměěrreemm  čč..1177  aa  pprraavvdděěppooddoobbnněě  ččáásstteeččnněě  ss  čč..88..  KKuummuullaaccee  ss  oossttaattnníímmii  

zzáámměěrryy  jjee  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  vvzzddáálleennoosstt  aa  kkoonnffiigguurraaccii  tteerréénnuu  ooppěětt  ssppííššee  „„tteeoorreettiicckkáá““..  UUppoozzoorrnniitt  jjddee  jjeeššttěě  nnaa  

pprraavvdděěppooddoobbnnýý  ppřřeekklleepp,,  kkddee  zzáámměěrr  mmáá  kkuummuullaaccii  ssáámm  ssee  sseebboouu..  OOssttaattnníí  rroozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  

ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.19 19. Obnova veřejného využití – Kalamitní 

Proznačení tzv. Kalamitní svážnice jako turistické cesty v délce 2,2 km. Záměr nepřímo předpo-

kládá také proznačení přístupových cest na tuto svážnici, a to od Trojmezné/Stoličné cesty, případně zpru-

hování od tzv. Ježové cesty podél Stockého potoka. 

Veřejné zpřístupnění lesní cesty v blízkosti státní hranice a PP Trojmezenský prales. Jedná se o 

stávající zpevněné lesní cesty. Nepředpokládají se stavební úpravy cesty, pouze její vyznačení pro turistic-

kou přístupnost. V území se předpokládá kácení rizikových souší kolem cesty. Demoliční práce se nepřed-

pokládají. 

V rámci předkládané Dokumentace možná kumulace vlivů především se záměry č. 10 a 27, pří-

padně 9. 
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PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

ZZ  tteexxttuu  ppllyynnee,,  žžee  pprroozznnaaččeenníí  ppřřííssttuuppoovvýýcchh  cceesstt  nnaa  KKaallaammiittnníí  ssvváážžnniiccii  nneenníí  ssoouuččáássttíí  zzáámměěrruu,,  nneenníí  tteeddyy  

zzřřeejjmméé,,  zzddaa  bbuuddee  rreeaalliizzoovváánnoo  vv  rráámmccii  ssaammoossttaattnnéé  aakkccee,,  ččii  zzddaa  nneebbuuddee  vvůůbbeecc  pprroovveeddeennoo..  ZZbbýývvaajjííccíí  

ppooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.20 20. Vyhlídky Chlum, Borová Lada, Zelená hora 

Jednoduché dřevěné (montované) stavby ve třech lokalitách: 

a) vyhlídka Chlum na říční terase nad Vltavou a Mrtvým luhem (výška cca 5 m); 

b) vyhlídka Borová Lada na vrcholu vrchu Vyhlídka (výška do 25 m);  

c) vyhlídka Zelená hora na okraji nelesní enklávy nedaleko Javoří cesty (výška cca 5 m);.   

V případě dílčích záměrů a) a b) jsou součástí záměru také přístupové pěšiny k vyhlídkám mimo 

současné turistické trasy. Vyhlídka c) Zelená hora se nachází u stávající tur. značené stezky (Javoří cesta). 

Dřevěné konstrukce montované s předem připravených dílců spojovaných ocelovými prvky. Stavby budou 

pevně spojeny se zemí. 

 Vyhlídka a) je pro etapu výstavby dostupná po stávající účelové lesní komunikaci, která 

slouží zároveň jako turistická trasa pro fázi provozování. 

 Pro výstavbu dílčího záměru b) (tedy rozhledny na kótě Vyhlídka) bude nutno upravit, pří-

padně dočasně zpevnit lesní linku (cestu), která bude následně sloužit i jako turistická cesta.  

 Vyhlídka c) je pro etapu výstavby dostupná ze silnice I/39 po stávající účelové komunikaci. 

V současné době se však v blízkém okolí nenachází žádná turisticky značená trasa, která by návštěvníky 

přiváděla k vyhlídce. V úvahu připadá buď proznačení zcela nové trasy např. z Volar či od Pěkné (nevýho-

dou je však nutnost jejího vedení zčásti po silnici I. třídy), nebo nutnost zajištění parkování u silnice (aktuál-

ně zákaz vjezdu motorových vozidel). 

Je možná kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turis-

tických cest a stezek v území jádrových biotopů citlivých druhů. Pouze záměry b) a c) zasahují do klíčového 

území výskytu tetřeva hlušce podle fragmentační studie, avšak nachází se buď již v existujících fragmen-

tačních koridorech rušení (podél stávajících cest - c), záměr b) pak v okrajové části izolovaného maloploš-

ného fragmentu. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.21 21. Proznačení Keltské stezky Strážný 

Proznačení turistické (zážitkové) cesty s názvem Keltská stezka v celkové délce 2 km. Vyznačení 

lesních cest, linek a pěšin. Nepředpokládají se stavební úpravy cest, pouze jejich vyznačení pro turistickou 
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přístupnost. Osazení mobiliáře odkazujícího na keltskou minulost území a keltskou mytologii, detailní scé-

nář není vypracován. 

Kromě obecných vlivů není nedojde ke kumulaci se žádným zde uváděným záměrem. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.22 22. Cyklotrasa Rechle – Modrava 

Cyklotrasa o délce cca 1,7 km. Oproti oznámení záměru je dále řešena pouze dopracovaná vari-

anta vedení cyklotrasy po silničním pozemku silnice III/16910 (tedy nikoliv výstavba samostatného tělesa 

cyklostezky). Tato varianta počítá pouze s drobnými lokálními zásahy do okolních pozemků. Původní vari-

anty ve smyslu Oznámení byly vyloučeny hodnocením „ex ante“. 

    Pomocí stavebních a dopravně organizačních opatření na stávajících silničních pozemcích bu-

de vymezena cyklotrasa. I po nedávné stavebné úpravě je po levé straně vozovky ve směru od Rechlí 

k Modravě odvodňovací příkop. Nahrazením tohoto příkopu dostatečně dimenzovanou podélnou drenáží 

s hustějšími vtokovými objekty bude možno rozšířit vozovku silnice cca o 1,5 m. V krátkých úsecích bude 

nutné odstranit skálu, případně pravou krajnici silnice vysunout na římsu nebo opěrnou stěnu. Následné 

dopravně organizační opatření spočívá ve snížení rychlosti max. na 70, v letní turistické sezóně na 50 

km/hod a vyznačení pruhů pro cyklisty po obou stranách vozovky. Alternativou je vymezení obousměrného 

pruhu pro cyklisty po levé straně silnice ve směru na Modravu a oddělení tohoto pruhu svodidlem od ostatní 

vozovky.  

Kromě obecných vlivů není nedojde ke kumulaci se žádným zde uváděným záměrem. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.23 23. Obnova veřejného využití křížové stezky Stožec 

Zpřístupnění území po lesních cestách a starých lesních cestách (turisticky neznačených) o délce 

cca 1,7 km. Zamýšleno je vyznačení tras ke Stožecké kapli ze dvou směrů (od jihu a od severu). Ve spolu-

práci s obcí Stožec bude na obě přístupové trasy postupně doplněn sakrální mobiliář (jednotlivá zastavení 

křížové cesty). Rekonstrukce historické křížové cesty po lesních cestách a starých lesních cestách (dosud 

turisticky neznačených) o délce cca 2 km. Cesty budou odpovídajícím způsobem opraveny a zpřístupněny 

(odstranění padlých kmenů a nebezpečných souší, rekonstrukce či doplnění svodnic). Opraveny budou 

kamenné stupně, odstraněny napadané balvany. Instalace turistického značení. Další etapa obnovy cesty 

předpokládá instalaci sakrálního mobiliáře (zastavení křížové cesty). 
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Kromě obecných vlivů není nedojde ke kumulaci se žádným zde uváděným záměrem. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.24 24. Nově značená stezka Javoří cesta – Zelená hora – Mechov 

Nové turistické značení lesní nezpevněné cesty a polní cesty v délce 1,6 km, bez zpevnění a sta-

vebních úprav. Záměr byl v Oznámení uváděn pod poněkud zavádějícím názvem „... stezka Javoří Pila – 

Zelená….“. Na základě upřesnění skutečného rozsahu záměru, byl název záměru upraven a uveden do 

souladu se zamýšlenou trasou, začínající na Javoří cestě. 

Vzhledem k poloze lze očekávat kumulativní vliv zejm. se záměrem č. 20 c) (Vyhlídka Zelená Ho-

ra), potenciální kumulace připadá také v úvahu se záměrem 11 a) (Přestupový bod Pod Poledníkem). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.25 25. Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem 

Proznačení turistické stezky pro pěší v celkové délce 2,4 km. Zčásti se jedná o trasu aktuálně vy-

užívanou jako upravovaná zimní lyžařská cesta v průseku VN 22kV. 

Trasa dlouhá 2,4 km v koridoru podél vedení VN 22 kV mezi Rokytou a Srním vede místy lesními 

porosty, mokřady (zejména v oblasti Horní Hrádky), bude provedena jako pěšina, v podmáčených místech 

jako poválkový chodník.  

  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.26 26. Roklanská hájenka jako horská bouda 

Odstranění současné stavby nevyužívaného objektu Roklanské hájenky a výstavba nového ob-

jektu s veřejným využitím v I. zóně NP. Území bez inženýrských sítí. Předpokládaný rozsah nového objektu 

nepřesahuje v současnosti zastavěnou plochu a současný obestavěný objem.  Předpokládá se provedení 

jako dřevostavby na betonových základech, dvoupodlažní objekt s přízemím a podkrovním 2. podlažím. 

Předpokládaný zdroj pitné vody – vrtaná studna, vyvážecí jímka pro splaškové vody (není možné napojení 

na kanalizaci, problematické čištění a vypouštění do povrchových vod). Zdrojem elektrické energie bude 
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generátor poháněný naftovým nebo plynovým spalovacím motorem, případně solární systém s akumulátory 

elektrické energie. 

Je možná kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turis-

tických cest a stezek minimálně v území Modravských slatí, které dále fragmentují biotop tetřeva hlušce 

(zejména záměr č. 13 – zpřístupnění lokality veřejnou cestou) a 29 (obnova Roklanské nádrže), a dále č. 1, 

11, 12, 14, 15, 28, 30, 31, 33 či 34. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  nnaa  hhrraanniiccii  ppoouužžiitteellnnoossttii  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA,,  kkrroomměě  jjiinnééhhoo  cchhyybbíí  ooddůůvvooddnněěnníí  ddeemmoollii--

ccee  ssttáávvaajjííccííhhoo  oobbjjeekkttuu,,  iinnffoorrmmaaccee  oo  cchhaarraakktteerruu  vvyyuužžiittíí  aa  ppřřeeddppookkllááddaannéémm  ppooččttuu  zzaamměěssttnnaannccůů  aa  nnáá--

vvššttěěvvnnííkkůů,,  bbiillaannccee  eenneerrggiiíí  aattdd..  

 

II.2.4.27 27. Obnova plavební nádrže Rosenauerova 

Oprava plavební nádrže Rosenauerova představuje přestavbu a zpevnění hráze, vystrojení pože-

ráku, bezpečnostního přelivu a zatopení dna původní nádrže. Předpokládaná plocha nádrže 0,5 ha. Nor-

mální hladina zdrže je navržena v úrovni 930,80 m n.m., maximální hladina na kótě 931,54 m n.m. Maxi-

mální hloubka nádrže má činit 3–4 m. Akumulační objem nádrže je odhadován na 25.000 m3, retenční pro-

stor cca 3.500 m3. Předběžně je předpokládána normální hladina zdrže na kótě 930,80 m n.m., maximální 

hladina na 931,54 m n.m. 

Obnova plavební nádrže si vyžádá odstranění dřevin z hráze a manipulačních ploch podél hráze, 

výstavbu přístupové komunikace v délce cca 190 m (ta pak má být zčásti využita jako cyklistická cesta Ro-

senauerův pomník - st. hranice - viz záměr č. 10). Obnova hráze bude provedena opravou a dosypáním 

stávající hráze (tj. jde v podstatě o její novou výstavbu jako homogenní zemní hráze), povrch vzdušného 

líce bude ohumusován (tl. min 10 cm) a oset vhodnou travní směsí. Dále bude součástí stavby nové vy-

pouštěcí zařízení (prefabrikovaný dvojitý otevřený požerák v patě hráze), výpustní PVC potrubí DN 400, 

délka 20,5 m, vybudování bezpečnostního přelivu. Návodní líc hráze bude obložen kamennou rovnaninou, 

předpokládá se odstranění vegetace a skrytí části humózní vrstvy ze dna původní nádrže a její následné 

zatopení. Humózní vrstvy budou využity pro vegetační úpravy (ozelenění) nového tělesa hráze, v litorální 

zóně (retenční prostor) nebude stávající veg. kryt ponechán. Jiné demoliční práce, než ty spojené 

s rekonstrukcí hráze se nepředpokládají. 

 Pozemek původní zátopy nádrže je aktuálně evidován jako lesní půda. Záměr vyvolá zábo-

ry PUPFL v rozloze 5239 m2.  

Biologická rozmanitost lokality i jejího širokého okolí je vysoká – patří k cennému a zachovalému 

území s mozaikou biotopů. Biodiverzita území u dílčího záměru představuje environmentální vstup, neboť 

dojde k zaplavení plochy pokryté biotopem přechodového rašeliniště a třasoviště (R2.3). Nejbližší rašelinný 

biotop se nachází 1,5 km daleko. 

Možná kumulace je se záměrem č. 10 – cyklistické propojení Rosenauerův pomník – státní hrani-

ce obecně platí i s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turistických cest 

zejména. 
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PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  zzáámměěrruu  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  

vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.28 28. Obnova plavební nádrže Rokytecká 

Obnova nádrže Rokytecká představuje kompletní rekonstrukci hráze, výstavbu nového vypouště-

cího zařízení, bezpečnostního přelivu nádrže. Před výstavbou budou odstraněny dřeviny v zátopě. Předpo-

kládaná plocha nádrže 1,9 ha. Zpřístupnění území se předpokládá záměrem č. 13 (Obnova veřejného vyu-

žití cesty Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří Pila – Modrava) a 33 (Obnova veřej-

né přístupnosti trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila). 

Možná kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turistic-

kých cest a stezek minimálně území Modravských slatí. Jedná se zejména o záměry č. 13 a 33, které bez-

prostředně zpřístupňují místo obnovy nádrže, a dále další záměry v okolí (konkrétně č. 1, 11c, 12, 14, 15, 

26, 29, 30, 31), které vytvářející nové turistické cíle v území a tím dále fragmentují biotop tetřeva hlušce. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

VV  ppoorroovvnnáánníí  ss  ppooppiisseemm  zzáámměěrruu  čč..  2277  jjee  zzřřeejjmméé,,  žžee  uuvváádděěnnéé  úúddaajjee  jjssoouu  mmnnoohheemm  mméénněě  ppooddrroobbnnéé  pprraakk--

ttiicckkyy  nnaa  hhrraanniiccii  aakkcceeppttoovvaatteellnnoossttii  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..    ZZbbýývvaajjííccíí  rroozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuu--

jjii  zzaa  jjeeššttěě  úúnnoossnnýý  vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.29 29. Obnova plavební nádrže Roklanská 

Obnova nádrže Roklanská představuje kompletní rekonstrukci hráze, výstavbu nového vypouště-

cího zařízení, bezpečnostního přelivu nádrže. Před výstavbou budou odstraněny dřeviny v zátopě. Běžná 

plocha vodní hladiny má činit 2,05 ha, maximální plocha 2,76 ha. Normální hladina zdrže je navržena v 

úrovni 1180,60 m n.m., maximální hladina na kótě 1181,40 m n.m. Průměrná hloubka nádrže má činit 1,56 

m, maximální 3–4 m. Akumulační objem nádrže je odhadován na 32.563 m3, maximální objem 51.805 m3 

(retenční prostor 19.243 m3). Délka hráze 166 m, délka zdrže 172 m.  

Obnova hráze bude provedena opravou a dosypáním stávající hráze (tj. jde v podstatě o její no-

vou výstavbu jako homogenní zemní hráze), povrch vzdušného líce bude ohumusován (tl. min 10 cm) a 

oset vhodnou travní směsí. Dále bude součástí stavby nové vypouštěcí zařízení (prefabrikovaný dvojitý 

otevřený požerák v patě hráze), výpustní PVC potrubí DN 400, délka 24 m, vybudování bezpečnostního 

přelivu. Návodní líc hráze bude obložen pohozem z lomového kamene. Předpokládá se odstranění vegeta-

ce a skrytí části humózní vrstvy ze dna původní nádrže a její následné zatopení. Humózní vrstvy budou 

využity pro vegetační úpravy (ozelenění) nového tělesa hráze, v litorální zóně (retenční prostor) nebude 

stávající veg. kryt ponechán. Nutné bude opevnění koryta toku v místě vyústění (pohoz z lomového kame-

ne). Jiné demoliční práce, než ty spojené s rekonstrukcí hráze se nepředpokládají. 
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Kumulativní vliv záborů biotopů s dalšími záměry vytvářející nový turistický atraktant v území, 

zejm. s obnovou Roklanské chaty (záměr č. 26), případně obnovou dalších vodních nádrží – záměr č. 28) a 

se zpřístupněním dotčeného území (záměr č. 13). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

VV  ppoorroovvnnáánníí  ss  ppooppiisseemm  zzáámměěrruu  čč..  2277  jjee  zzřřeejjmméé,,  žžee  uuvváádděěnnéé  úúddaajjee  mméénněě  ppooddrroobbnnéé,,  aavvššaakk  jjssoouu  mmnnoo--

hheemm  ppooddrroobbnněějjššíí,,  nneežž  uu  zzáámměěrruu  čč..  2288..  cceellkkoovvěě  jjee  llzzee  ppoovvaažžoovvaatt  zzaa  ddoossttaatteeččnnéé..  ZZbbýývvaajjííccíí  rroozzssaahh  zzpprraa--

ccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  jjeeššttěě  úúnnoossnnýý  vvččeettnněě  mmaappyy  zzáámměěrruu  ppřřiilloožžeennéé  vv  zzáávvěěrruu  kkaappiittoollyy..  

 

II.2.4.30 30. Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické 

    Záměr předpokládá připojení objektu Správy NP Šumava na Březníku k základní technické in-

frastruktuře v obci Modrava. Tak, aby v něm mohl být celoroční provoz informačního střediska, restaurace a 

personálního ubytování. Objekt není připojen k elektrické síti (elektrická energie je v místě vyráběna gene-

rátorem poháněným spalovacím motorem (palivo nafta); vytápění plynovým kotlem, který je zásobován z 

nádrže LPG je vázáno na provoz naftového generátoru, lokalita není pokryta stabilním signálem mobilních 

telefonů, telefonní nebo datová linka není k dispozici. 

   Uložení kanalizačního řadu do nezámrzné hloubky (s ohledem a klimatické podmínky lokality se 

odhaduje na min. 1,4 - 1,8 m), vzhledem k tomu, že není zaměřen podélný profil trasy kanalizace předpo-

kládáme provedení rourami DN 250 mm v případě gravitační kanalizace, menším průměrem v případě ka-

nalizace tlakové. Oproti Oznámení záměru je doplněno alternativní provedení kanalizačního řadu jako gravi-

tační kanalizace, a to zejména s ohledem na délku stavby (7,8 km) a technologickou náročnost provozu a 

kontroly zařízení tlakové kanalizace zejména v zimním období.  

  Předpokládá se připojení kanalizačního řadu na ČOV v Modravě, připojení silového kabelu (22 

kV) a datového kabelu k příslušné infrastruktuře v Modravě. 

U záměru je uveden technologický popis výstavby uvažující s realizací povrchovým výkopem. 

Výstavba záměru může s ohledem na klimatické podmínky, turistické využití území a biotopové 

nároky na rušení citlivých druhů (zejm. tetřeva hlušce) probíhat od cca 15.9 do 31.10. Harmonogram stavby 

dosud nebyl vypracován, ale je zřejmé, že stavba bude probíhat minimálně 2 roky. 

Je možná kumulace rušivých vlivů se záměry, které navrhují např. zpřístupnění turistických cest a 

stezek či vytváření nových atraktantů v území Modravských slatí a tím fragmentují biotop tetřeva hlušce 

(záměry č. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 28, 29, 33, 34). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

VV  tteexxttuu  jjee  uuvveeddeennaa  ddoobbyy  vvýýssttaavvbbyy  vv  jjeeddnnoomm  rrooccee  ccccaa  4455  ddnníí..  PPřřii  ppřřeeddppookkllááddaannéé  ddoobběě  vvýýssttaavvbbyy  vvee  22  

sseezzóónnáácchh  bbyy  ttoo  zznnaammeennaalloo  ddeennnníí  ppoossttuupp  8877  mm..  TToo  jjee  ppřřii  ddaannýýcchh  ppooddmmíínnkkáácchh  aa  zzvvoolleennéé  tteecchhnnoollooggiiii  

vvýýssttaavvbbyy  vveellmmii  mmáálloo  rreeáállnnáá  hhooddnnoottaa..  TTaakk  rryycchhllýý  ppoossttuupp  bbyy  uummoožžnniilloo  ppoouužžiittíí  bbeezzvvýýkkooppoovvéé  tteecchhnnoollooggiiee,,  

kktteerráá  bbyy  bbyyllaa  ssoouuččaassnněě  mmnnoohheemm  ššeettrrnněějjššíí  kk  žžiivvoottnníímmuu  pprroossttřřeeddíí..  PPoožžaaddaavveekk  nnaa  oobbddoobbíí  vvýýssttaavvbbyy  ppoouuzzee  

vv  ddoobběě    1155..99  ddoo  3311..1100..  jjee  ooddůůvvooddnněěnn  ssppííššee  oobbeeccnněě  aa  nniijjaakk  nneekkoorreessppoonndduujjee  ss  jjiinnddee  uuvváádděěnnýýmmii  tteerrmmíí--
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nnoovvýýmmii  ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  oommeezzeenníí  ddoobbyy  rruuššeenníí  zzvvěěřřee..  JJee  zzřřeejjmméé,,  žžee  ppooddkkllaaddyy  pprroo  rreeaalliizzaaccii  zzáámměěrruu  nneebbyyllyy  

ppřříílliišš  ppooddrroobbnnéé  aa  jjiižž  vvůůbbeecc  nneebbyyllyy  ooppttiimmaalliizzoovváánnaa  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  rruuššeenníí  vv  úúzzeemmíí..  NNeenníí  uuvveeddeennoo,,  pprroočč  bbyy  

mměělloo  ddoojjíítt  kkee  kkuummuullaaccii  pprroovvoozzuu  zzáámměěrruu  ss  oossttaattnníímmii  zzáámměěrryy..  VV  tteexxttuu  jjee  uuvveeddeennoo,,  žžee  ssee  ppooččííttáá  

ss  cceelloorrooččnníímm  pprroovvoozzee..  DDllee  iinnffoorrmmaaccee  řřeeddiitteellee  NNPP  ŠŠuummaavvaa  ssee  zziimmnníímm  pprroovvoozzeemm  aallee  nneeppooččííttáá,,  aa  ttoo  pprroottoo,,  

žžee  mmaajjíí  zzaattíímm  ssttaannoovviisskkoo  ddllee  §§  4455ii  zzáákk..  čč  111144//11999922  SSbb..  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů  kk  oossttrroovvnníímmuu  ssyyss--

ttéémmuu  vv  ttoomm  dduucchhuu,,  žžee  vvyylluuččuujjee  zziimmnníí  pprroovvoozz  aa  ddáállee,,  žžee  vv  zziimměě  jjee  oobbjjeekktt  oobbsslluuhhoovvaatteellnnýý  jjeennoomm  rroollbboouu..  

VVllaassttnníí  zzáámměěrr  ssee  ppřřii  pprroovvoozzuu  vv  úúzzeemmíí  pprraakkttiicckkyy  nneepprroojjeevvíí,,  nneeggaattiivvnníí  ddooppaaddyy  bbyy  mmoohhllyy  bbýýtt  pprraakkttiicckkyy  jjeenn  

zzee  zzvvýýššeennééhhoo  oobbddoobbíí  pprroovvoozzuu  aa  zzvvýýššeenníí  ppooččttuu  nnáávvššttěěvvnnííkkůů  nnaa  BBřřeezznnííkkuu..  

OOddůůvvooddnněěnníí  zzaammííttnnuuttýýcchh  vvaarriiaanntt  zzpprraaccoovvaatteell  ppoossuuddkkuu  nneekkoommeennttuujjee,,  pprroottoožžee  nneemmaajjíí  vvlliivv  nnaa  tteennttoo  pprroo--

cceess  EEIIAA..  

 

II.2.4.31 31. Nové turistické zařízení nad pramenem Vltavy, na úbočí Stráže – u odbočky na 
Bučinu 

Vybudování informačního bodu s trvalou obsluhou a jednoduchým občerstvením. Předpoklad vy-

budování informačního bodu s trvalou obsluhou a jednoduchým občerstvením. Pozemek je ve správě NP 

Šumava. Při provozu se předpokládá využívání elektrické energie z lokálního zdroje (pravděpodobně solár-

ní panely a baterie). Dále se předpokládá spotřeba energií na vytápění. V objektu nebude veřejné sociální 

zařízení, záměr bude produkovat pouze malé množství odpadních vod (předpokládá se pouze chemické 

WC pro obsluhu). Likvidace odpadních vod bude řešena odvozem na vhodnou ČOV. 

Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území (např. nedaleký Pramen Vltavy patří 

k nejnavštěvovanějším lokalitám kvildských plání), dále s intenzivním kácením na české i bavorské straně, 

nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti lesních ekosystémů) a roz-

padem porostů ve vrcholových částech hřebenu v důsledku předchozí fragmentace.  

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

IInnffoorrmmaaccee  oo  zzáámměěrruu  jjssoouu  nnaa  hhrraanniiccii  aakkcceeppttoovvaatteellnnoossttii  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA,,  pprroo  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvlliivvuu  

zzeejjmméénnaa  cchhyybbíí  iinnffoorrmmaaccee  oo  ssttáávvaajjííccíímm  ppooččttuu  nnáávvššttěěvvnnííkkůů  aa  ppřřeeddppookkllááddaannéémm  zzvvýýššeenníí  vvlliivveemm  rreeaalliizzaaccee  

zzáámměěrruu..  PPaakk  kkrroomměě  jjiinnééhhoo  cchhyybbíí,,  jjaakk  bbuuddee  oobbjjeekktt  vvyyppaaddaatt,,  jjeehhoo  aalleessppooňň  hhrruubbéé  rroozzmměěrryy  vvččeettnněě  vvýýšškkyy,,  

iinnffoorrmmaaccee  oo  cchhaarraakktteerruu  vvyyuužžiittíí  aa  ppřřeeddppookkllááddaannéémm  ppooččttuu  zzaamměěssttnnaannccůů  aa  nnáávvššttěěvvnnííkkůů,,  bbiillaannccee  eenneerrggiiíí  

aattdd..  

II.2.4.32 32. Oprava hráze a obnova rybníka na Strážném 

Oprava staré sypané hráze středověkého průtočného rybníka na soutoku Řasnice a Časté. Délka 

hráze 470 m. Záměr v současné době není blíže popsán, není zpracována projektová dokumentace, která 

by upřesňovala technické řešení a konkrétní parametry. Jiné demoliční práce, než ty spojené s rekonstrukcí 

hráze se nepředpokládají. 

Záměr je situován na přítok horního toku Teplé Vltavy, která je v úseku Soumarský most – most u 

Pěkné jednou ze dvou nejvýznamnějších českých lokalit výskytu perlorodky říční (předmět ochrany EVL 
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Šumava). Zadržení oligotrofní vody horských toků ve velké vodní nádrži zpravidla vede k výrazné, avšak 

obtížně predikovatelné změně chemismu odtékající vody. V současné době se např. vodivost vody v Teplé 

Vltavě pohybuje okolo horního limitu pro perlorodkou obyvatelné vody. Vodivost je parametrem, který indi-

kuje obsah disociovaný látek (solí) ve vodě. Záměr se svými vlivy na chemismus vody může kumulovat s 

těmito záměry evidovanými v IS EIA, u nichž byl určitý vliv na perlorodku konstatován: 

• zimní chemická údržba silnic I/4 a I/39 na území NP a CHKO Šumava (IS EIA - záměr JHC583 - viz 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC583)  

• řízené splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský most Pěkná (IS EIA - záměr JHC477 - viz 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC477) 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooddkkllaaddyy  oo  zzáámměěrruu  jjssoouu  nnaa  ttaakk  mmaalléé  úúrroovvnnii,,  žžee  vv  nnáásslleedduujjííccíícchh  kkaappiittoolláácchh  ddookkuummeennttaaccee  nneezzbbyylloo  pprraakk--

ttiicckkyy  zzpprraaccoovvaatteellůůmm  ddookkuummeennttaaccee  nniicc  jjiinnééhhoo,,  nneežž  nnaa  zzáákkllaadděě  ppřřííssttuuppuu  eexx--aannttee  ssee  ppookkuussiitt  iiddeennttiiffiikkoovvaatt  

ppootteenncciioonnáállnníí  pprroobblléémmyy  aa  ppaakk  zzáámměěrr  nneeppoovvoolliitt..    

KK  vvýýššee  uuvveeddeennéémmuu  vvlliivvuu  nnaa  vvooddnníí  ttookkyy  llzzee  ppoouuzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  jjee  mmoožžnnéé  pprreeddiikkoovvaatt  zzmměěnnyy  cchheemmiiss--

mmuu  ooddttéékkaajjííccíí  vvooddyy  zz  nnááddrržžee  vv  ppoorroovvnnáánníí  ssee  ssttáávvaajjííccíímm  ssttaavveemm,,  aa  ttoo  vvččeettnněě  vvyyhhooddnnoocceenníí  zzmměěnnyy  vvlliivvuu  

zziimmnníí  úúddrržžbbyy  kkoommuunniikkaaccíí..  PPoouuzzee  ttoo  vvyyžžaadduujjee  vveellmmii  ppooddrroobbnnéé  ppoossoouuzzeenníí,,  kktteerréé  nneemměěll  zzpprraaccoovvaatteell  DDoo--

kkuummeennttaaccee  kk  ddiissppoozziiccii..  

 

II.2.4.33 33. Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila 

Vytýčení a proznačení turistické pěší stezky po zpevněných, nezpevněných, lesních cestách a 

pěšinách. Instalace turistického mobiliáře. Nepředpokládají se stavební úpravy cest. Celková délka 9,3 km. 

 

Možná kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turistic-

kých cest a stezek minimálně v území Modravských slatí, čímž dále fragmentují biotop tetřeva hlušce (zá-

měry č. 1, 11, 13, 14, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiiss  ttrraassyy  zzáámměěrruu  zzddee  pprraakkttiicckkyy  nneenníí  uuvveeddeenn  aa  zz  mmaappoovvýýcchh  ppřříílloohh  vv  DDookkuummeennttaaccii  nneebbyylloo  mmoožžnnoo  

ss  jjiissttoottoouu  uurrččiitt  nnaavvrrhhoovvaannoouu  ttrraassuu..  NNeecchhaall  jjsseemm  ssii  pprroottoo  uuppřřeessnniitt  ttrraassuu  ttoohhoottoo  zzáámměěrruu  aa  ttaa  jjee  uuvveeddeennaa  

vv  ppřříílloozzee  ppoossuuddkkuu..  ZZbbýývvaajjííccíí  rroozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí..  

 

II.2.4.34 34. Poutnická stezka Josefa Váchala 

Vytýčení a proznačení turistické pěší stezky po zpevněných, nezpevněných, lesních cestách a 

pěšinách, částečně již turisticky proznačených. Nepředpokládají se stavební úpravy cest. Délka neprozna-

čených úseků trasy cca 5 km, konkrétně jedná se o úseky:  

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC583
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC477
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1. mezi červeně značenou turistickou trasou (cesta Na Poledník – Jelení skok) a státní hranicí 

(0,5 km; tento úsek je totožný s přístupovou cestou k přestupovému bodu „Pod Poledníkem“ – viz záměr č. 

11a). 

2. od st. hranice v lokalitě Modrý sloup hraničním chodníkem, vedený hřebenem Hraniční hory a 

úbočím Špičníku, a dále přes Pytlácký roh na Březník. Tento úsek (cca 4,5 km) odpovídá vedení současně 

sezónně přístupné, ale nevyznačené trasy mezi Březníkem a státní hranicí. 

Zbývající úseky „poutnické stezky“ jsou navrženy na značených turistických cestách mezi Hart-

manicemi, Prášily, Poledníkem, dále po překonání státní hranice po turistických trasách v území NP Baye-

rischer Wald na vrchol Roklan, a dále pod Luzný, s návratem přes Březník na Modravu. Tyto úseky vedené 

po existujících značených cestách nejsou Dokumentací EIA řešeny. 

Možná kumulace s dalšími záměry, které předpokládají proznačení a volné zpřístupnění turistic-

kých cest a stezek minimálně v území Modravských slatí, čímž dále fragmentují biotop tetřeva hlušce (zejm. 

záměry č. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 28, 29, 30, 33).   

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

DDééllkkaa  nnoovvěě  oozznnaaččeennýýcchh  úússeekkuu  jjee  55  kkmm,,  vvee  vvýýkkrreessoovvýýcchh  ppřříílloohháácchh  aallee  bbyylloo  pprroobblleemmaattiicckkéé  tteennttoo  rroozzssaahh  

ppřřeessnněě  iiddeennttiiffiikkoovvaatt..  NNaa  mmoojjii  žžááddoosstt  uuppřřeessnniillii  zzpprraaccoovvaatteelléé  rroozzssaahh  ddoolloožžeenníímm  nnoovvéé  mmaappyy  ––  vviizz  ppřříílloohhaa  

ppoossuuddkkuu..  JJeenn  pprroo  úúppllnnoosstt  ddooddáávváámm,,  žžee  cceellkkoovváá  ddééllkkaa  ttééttoo  ppoouuttnniicckkéé  sstteezzkkyy  jjee  ccccaa  6622  kkmm..    

ZZbbýývvaajjííccíí  rroozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  BB  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí..  

 

II.2.5 „C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území – Obecná část“ 

Kapitola je opět rozdělena na Obecnou část a Speciální část. 

II.2.5.1  „C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
(např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny, 
části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné 
prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, 
evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále 
území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, 
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v 
dotčeném území)“ 

Území, na kterém jsou lokalizovány dílčí záměry, je celé součástí Evropsky významné lokality 

(EVL) CZ0314024 Šumava a Ptačí oblasti (PO) CZ0311041 Šumava. Větší část se nachází na území Ná-

rodního parku Šumava, menší část na území Chráněné krajinné oblasti Šumava (kde zasahuje také na 

území několika maloplošných chráněných území – NPR Černé a Čertovo jezero, PP Královský Hvozd, okra-

jově se dotýká NPR Bílá strž. 

Dále je v textu popis biocenter a biokoridorů.  

Historicky se jedná o jedno z člověkem nejméně ovlivněných území v ČR. Nenachází se zde 

mnoho kulturních, archeologických a historických památek většího významu. Drobné dotčené památky jsou 
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uvedeny ve speciální části. Území je velmi řídce osídleno lidmi, celkově málo antropicky zatíženo a bez 

významnějších starých ekologických zátěží a rizik. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  ii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  dděělleenníí  nnaa  OObbeeccnnoouu  aa  SSppeecciiáállnníí  ččáásstt  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  

II.2.5.2 „C.2.  Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotče-
ném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, 
zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v 
území a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, 
podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor 
půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav 
a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se 
změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejné-
ho zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeolo-
gických aspektů“ 

V kapitole je popsán stávající stav platný po celé území v částech - Geologie a geomorfologie, 

Půdy, Ovzduší a klima, Podzemní a povrchové vody, Vegetace, flóra, fauna, ekosystémy a biodiverzita a 

Krajina a krajinný ráz.  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPooppiissyy  jjssoouu  ppoomměěrrnněě  ssttrruuččnnéé..  SS  oohhlleeddeemm  nnaa  vvlliivvyy  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  zzáámměěrrůů  nnaa  uuvveeddeennéé  sslloožžkkyy  žžiivvoottnnííhhoo  

pprroossttřřeeddíí  bbyycchh  ppoovvaažžoovvaall  zzaa  úúččeellnnéé  rroozzššíířřiitt  ppooddrroobbnnoosstt  ppooppiissůů  jjeenn  uu  ppooppiissuu    VVeeggeettaaccee,,  ffllóórraa,,  ffaauunnaa,,  

eekkoossyyssttéémmyy  aa  bbiiooddiivveerrzziittaa  aa  KKrraajjiinnaa  aa  kkrraajjiinnnnýý  rráázz..  IInnffoorrmmaaccee  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  jjiinnýýcchh  ččáásstteecchh  DDookkuummeenn--

ttaaccee  zzeejjmméénnaa  vv  ppřříílloozzee  HH..IIIIII..  pprroottoo  llzzee  uuvveeddeennéé  zzpprraaccoovváánníí  ppoovvaažžoovvaatt  zz  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  

EEIIAA..  

II.2.5.3 „C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení 
záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých 
poznatků posoudit“ 

Dotčené území není v současné době významně zatíženo zásadními negativními dopady lidské 

činnosti na samotné prostředí. Z hlediska antropického působení je však místy významným limitem ovlivňo-

vání zachovalých přírodních ekosystémů či populací zvláště chráněných živočichů. Další zatěžování území 

a jeho únosnost je v nejcitlivějších lokalitách NP Šumava limitováno zejména narušováním prostředí někte-

rých vůči rušení citlivých živočichů. Mezi tzv. deštníkové druhy, jejichž specifické ekologické nároky na pro-

středí pokrývají také nároky méně vyhraněných druhů, patří zejména tetřev hlušec, rys ostrovid, jeřábek 

lesní a některé další druhy, jejichž zásadním biotopem jsou rozsáhlé lesnaté oblasti se strukturně diferen-

covanými porosty a minimální mírou rušení. Zdroje rušení v jejich jádrových biotopech různé – turismus, 

doprava, lesnický management a další. Rušivé faktory jsou popsány u jednotlivých záměrů ve speciální 

části. 

Podmínkou pro zachování biologické rozmanitosti je právě důsledná ochrana a zachování stavu 

populací evropsky významných druhů, a zvláště chráněných druhů, zachování integrity a celistvosti lokalit. 
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Pravděpodobný vývoj stavu životního prostředí v případě nerealizování záměru závisí skupině 

záměrů, jež užijeme jako srovnávací hladinu. Oproti maximální variantě, tedy realizaci všech záměrů, nedo-

jde k významné fragmentaci jádrových území předmětů ochrany a vytvoření zdrojů rušení v nich. Z této 

dokumentace však vyplývá nemožnost realizace této skupiny záměrů, stejně jako skupin záměrů Modrav-

sko a Železnorudsko. Realizace skupiny záměrů bez negativních vlivů stav ŽP významně neovlivní a vývoj 

bude obdobný jako při nulové variantě. Lze však jen obtížně predikovat budoucí vývoj ŽP na Šumavě. 

Ustupují sice negativní vlivy z minulosti jako acidifikace půdy, avšak dochází k rychlejším změnám klimatu, 

které budou mít těžko předvídatelný vliv na stav ŽP. Predikci nepomáhá ani absence dlouhodobě stabilní 

vize managementu přírody (chybějící plán péče atd.). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  ttééttoo  ččáássttii  ppoovvaažžuujjii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  nnaavvaazzuujjííccíí  ppooddrroobbnnéé  hhooddnnoocceenníí  uu  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  

zzáámměěrrůů  zzaa  ddoossttaatteeččnnýý..  

II.2.1 „C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území – Speciální 

část“ 

V této části Dokumentace je opět uveden popis po jednotlivých záměrech. Způsob hodnocení, a i 

kvalita tohoto hodnocení je u jednotlivých záměrů prakticky stejná. Detailní popisy, které se u jednotlivých 

záměrů odlišují není účelné v této časti posudku podrobně komentovat, proto je provedeno celkové zhod-

nocení řešení kapitoly po jednotlivých částech.   

V části C.1. je vždy uvedena informace o poloze záměru, informace, v jakém území se nachází 

CHKO Šumava nebo NP Šumava a informace v jakých zónách se nachází či se kterými je v kontaktu. Dále 

je uvedeno, zda zasahuje do prvků ÚSES a případně je uveden jejich výčet. Popis je v případě potřeby 

doplněn o informace o trase či poloze záměru a popisu charakteristického stavu flóry v okolí. 

V části C.2. jsou v úvodu informace o využití území – klidné a zachovalé území bez rušivých vlivů, 

území zatížení vlivem turismu, dopravy lesnictví a zemědělství, případně informace o blízkosti silnic či vyu-

žívaných objektů. 

V druhé části je uveden živočichů výčet chráněných druhů včetně jejich využití území – mezi nej-

významnější představitele patří tetřev hlušec a rys ostrovid, ale jsou komentovány i další významné druhy. 

Dále je uváděn popis charakteru okolní vegetace včetně výčtu zvláště chráněných druhů rostlin, popř. je 

uvedeno, že se v blízkosti záměru nenacházejí.  

V části C.3. jsou údaje o zatížení území záměru lidskou činností a popř. charakteristika hlavního 

rušivého vlivu v území. Současně je komentována únosnost území z hlediska antropických vlivů, která je 

limitována snahou o ochranu populací vzácných druhů. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  ttééttoo  ččáássttii  ppoovvaažžuujjii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  nnaavvaazzuujjííccíí  ppooddrroobbnnéé  hhooddnnoocceenníí  uu  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  

zzáámměěrrůů  zzaa  ddoossttaatteeččnnýý..  
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II.2.2 „D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné 

zdraví a životní prostředí – Obecná část“ 

Kapitola je opět rozdělena na Obecnou část a Speciální část. V obecné části jsou uvedeny pod-

kapitoly D.I., D.IV., D.V. a D.VI. Následující členění posudku toto rozdělení respektuje. Podkapitoly D.II. a 

D.III. jsou zpracovány u jednotlivých záměrů ve speciální části. 

 

II.2.2.1  „D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných pří-
mých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, středně-
dobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které 
vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných 
pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s 
odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k 
aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání 
přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků 
jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí“ 

V této obecné části je hodnocen zejména vliv na biologickou rozmanitost a klima ve vztahu k rele-

vantním cílům Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (dále Strategie EU), Strategie 

ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016–2025 (dále Strategie ČR), Politiky ochrany klimatu 

ČR, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na 

změnu klimatu. 

Vlivy na biologickou rozmanitost území a klima jsou u jednotlivých záměrů velmi podobné. Z hle-

diska biologické rozmanitosti se jedná zejména o vlivy na větší živočichy, kteří opouští blízké okolí zdrojů 

rušení a fragmentace území zmenšuje plochu jejich biotopů a narušuje celistvost populací. Snižuje se tak 

biodiverzita v blízkosti záměrů. 

V této kapitole byly záměry rozděleny do 5-ti skupin – 

Nově značené turistické trasy s minimem stavební činnosti (záměr č. 1; 2; 3; 4; 5; 11; 12; 13; 

14; 16; 19; 21; 23; 24; 25; 33 a 34): 

Existuje pouze minimální přímý vliv na biodiverzitu způsobený záborem biotopů – cesty fyzicky 

existují a stavební činnost bude omezena na například opravu mostků a další drobné činnosti. Negativní vliv 

na biodiverzitu spočívá zejména ve vzniku nových zdrojů rušení v klidových územích a s ním související 

fragmentaci biotopů prioritních druhů, z nichž některé (zejména tetřev hlušec) jsou na fragmentaci velmi 

citlivé. Obecně platí, že vliv otevření více stezek by výrazně kumuloval, zejména v klidových územích jako 

je Modravsko a Královský hvozd. Záměry nebudou mít žádné vlivy na klimatické změny a jsou vůči nim 

odolné. Nedojde ani k vlivu na mikroklima. 

Nově budované turistické trasy (záměr č. 8; 10, 17; 18 a 22): 

Kromě vlivů způsobených rušením a fragmentací shodných se skupinou záměrů výše, dojde také 

k přímému záboru biotopů pro jejich výstavbu, čímž dojde k výraznějšímu ovlivnění lokální biodiverzity než 

u předchozí skupiny záměrů. Zábor biotopů je specifikován ve speciální části níže. Z hlediska širšího okolí 

jsou vlivy obdobné. Záměry nebudou mít žádné vlivy na klimatické změny a jsou vůči nim odolné. Nedojde 

ani k vlivu na mikroklima. 

Rozhledny a vyhlídky (záměr č. 4; 6; 7; 8; 9; 15; 20): 
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Jejich vliv spočívá zejména ve vzniku nového zdroje rušení (během výstavby i provozu), který 

zmenší a fragmentuje biotopy prioritních druhů (pokud v nich záměry leží). Rozhledny a vyhlídky budou 

zdrojem intenzivnějšího rušení než stezky. Nelze opomenout též zvýšení turistické zátěže na přístupových 

cestách s obdobným vlivem jako u předcházejících záměrů Záměry nebudou mít žádné vlivy na klimatické 

změny a jsou vůči nim odolné. Nedojde ani k vlivu na mikroklima. 

Obnova vodních nádrží (záměr č. 27; 28; 29 a 32): 

Těžiště vlivu spočívá zejména v intenzivním rušení během stavebních prací, záboru biotopů, jež 

se na dně nádrží vyvinuly po jejich vypuštění a též ve zvýšení atraktivity lokalit pro návštěvníky. Záměry 

nebudou mít žádné vlivy na klimatické změny a jsou vůči nim odolné. Dočasné zvýšení emisí spalovacích 

motorů v průběhu výstavby nebude mít významný vliv na klima. Záměry však po realizaci mohou mít vliv na 

mikroklima blízkého okolí. Malé vodní nádrže mají sice určitou schopnost regulace mikroklimatu, avšak ve 

všech směrech menší než mokřady, které se na dnech vypuštěných nádrží vyvinuly. Mokřady jsou schopné 

vázat větší množství skleníkových plynů, rovněž schopnost evapotranspirace je vyšší. Dle předložených 

podkladů lze téměř s jistotou předpokládat, že i vodní retence současných mokřadů je větší než plánovaná 

retence vodních nádrží. Za výhodu vodních nádrží lze považovat jejich vyšší odolnost vůči změnám klimatu, 

kterou jsou právě mokřady značně ohroženy. Veškeré výše popsané vlivy na mikroklima se však týkají jen 

nejbližšího okolí (max. stovky metrů) záměrů. 

Ostatní záměry (záměr č. 26; 30 a 31): 

Vlivy záměrů 26 a 31 budou velmi podobné. Jedná se o rekonstrukci, resp. novostavbu turistic-

kých zařízení (chata a informační bod s občerstvením v biotopech tetřeva hlušce). Negativní vlivy spočívají 

zejména v intenzivním rušení během výstavby jak na staveništi, tak na přístupových trasách, dále v rušení 

způsobeném zásobováním objektů a v rušení způsobeném větší turistickou aktivitou. V případě realizace 

záměru č. 26 by docházelo i k nočnímu rušení. To by vedlo k záboru a fragmentaci biotopu tetřeva hlušce. 

V případě vytápění obou objektů by docházelo též k emisím, v množství závislém na zvolené technologii. 

Vliv záměru 30 spočívá zejména v dlouhodobém rušení způsobeném stavebními stroji na staveništi a na 

příjezdových trasách. Dočasné zvýšení emisí spalovacích motorů v průběhu výstavby nebude mít význam-

ný vliv na klima. Nedojde ani k vlivu na mikroklima. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

UU  sskkuuppiinnyy  „„NNoovvěě  zznnaaččeennéé  ttuurriissttiicckkéé  ttrraassyy““  kkoommeennttáářř,,  žžee  „„NNeeggaattiivvnníí  vvlliivv  nnaa  bbiiooddiivveerrzziittuu  ssppooččíívváá  zzeejjmméénnaa  

vvee  vvzznniikkuu  nnoovvýýcchh  zzddrroojjůů  rruuššeenníí......““  nneemmůůžžee  ppllnněě  ooddppoovvííddaatt  sskkuutteeččnnoossttii..  PPrraakkttiicckkyy  bbyy  ssee  ttoo  mměělloo  ttýýkkaatt  

ppoouuzzee  úússeekkůů  vv  II..zzóónněě,,  pprroottoožžee  oossttaattnníí  úússeekkyy  jjssoouu  ddnneess  vveeřřeejjnněě  ppřřííssttuuppnnéé  aa  nneejjeeddnnáá  ssee  tteeddyy  oo  nnoovvéé  

zzddrroojjee..  NNuuttnnoo  ddooppllnniitt,,  žžee  ii  nněěkktteerréé  úússeekkyy  vv  II..zzóónněě  jjssoouu  zzaanneesseennyy  vv  mmaappěě  jjaakkoo  mmííssttaa,,  kkddee  vv  úúzzeemmíí  ppůů--

ssoobbíí  ddeeffrraaggmmeennttaaččnníí  vvlliivvyy..  

ZZcceellaa  zzáássaaddnníí  jjee  pprroottoo  vvlliivv  kkuummuullaaccee  ttěěcchhttoo  zzáámměěrrůů,,  kktteerrýý  bbyy  bbyyll  zzppůůssoobbeenn  zzvvýýššeennýýmm  ppooččtteemm  nnáávvššttěěvv--

nnííkkůů..  TToo  kkoonneecc  kkoonnccůů  ppoottvvrrzzuujjíí  ii  zzpprraaccoovvaatteelléé  DDookkuummeennttaaccee,,  kktteeřříí  vvyyttvvoořřeenníí  sskkuuppiinnyy  --  KKrráálloovvsskkýý  hhvvoozzdd  

aa    MMooddrraavvsskkoo  zzaammííttllii  jjaakkoo  cceelloouu  sskkuuppiinnuu..  

UU  sskkuuppiinnyy  „„NNoovvěě  bbuuddoovvaannéé  ttuurriissttiicckkéé  ttrraassyy““  jjee  nneeppoocchhyybbnnéé,,  žžee  ddoojjddee  kk  nnoovvéémmuu  zzáábboorruu  bbiioottooppůů,,  aallee  

ss  oohhlleeddeemm  nnaa  nnaavvrrhhoovvaannoouu  ššíířřkkuu  cceesstt  vveessmměěss  11,,55--22  mmeettrryy  jjee  zzáássaaddnníí  nnoovváá  ddeeffrraaggmmeennttaaccee  úúzzeemmíí..  
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VVee  sskkuuppiinněě  „„OObbnnoovvaa  vvooddnníícchh  nnááddrržžíí““  ssee  uuvvááddíí  ––  „„DDllee  ppřřeeddlloožžeennýýcchh  ppooddkkllaaddůů  llzzee  ttéémměěřř  ss  jjiissttoottoouu  ppřřeedd--

ppookkllááddaatt,,  žžee  ii  vvooddnníí  rreetteennccee  ssoouuččaassnnýýcchh  mmookkřřaaddůů  jjee  vvěěttššíí,,  nneežž  pplláánnoovvaannáá  rreetteennccee  vvooddnníícchh  nnááddrržžíí““..  

NNeenníí  ssppeecciiffiikkoovváánnoo,,  oo  jjaakkéé  ppooddkkllaaddyy  ssee  jjeeddnnáá..  ZZ  ččiissttěě  tteecchhnniicckkééhhoo  hhlleeddiisskkaa  jjee  nneejjvvííccee  vvooddyy  vvžžddyy  vv  ččiissttéé  

vvoodděě,,  jjaakkmmiillee  jjssoouu  vvee  vvoodděě  jjaakkéékkoolliivv  ddaallššíí  llááttkkyy  ((zzddee  rroossttlliinnyy  vv  mmookkřřaaddeecchh  aattdd..))  ttaakk  llooggiicckkyy  mmuussíí  oobbssaa--

hhoovvaatt  mméénněě  vvooddyy..  PPrraavvddaa  bbyy  ttoo  mmoohhllaa  bbýýtt  ppoouuzzee  vv  ppřřííppaadděě,,  žžee  ččáásstt  mmookkřřaaddůů  aa  rraaššeelliinniiššťť  ppoodd  ddnneemm  

nnááddrržžee  bbuuddee  nnaahhrraazzeennaa  jjiinnýýmm  nneepprrooppuussttnnýýmm  mmaatteerriiáálleemm,,  ccoožž  aallee  nneenníí  vv  ppooppiissuu  zzáámměěrrůů  uuvveeddeennoo..    

UU  sskkuuppiinnyy  „„OOssttaattnníí  zzáámměěrryy““  jjee  uuvveeddeennoo  „„UU  zzáámměěrruu  3300  ssppooččíívváá  zzeejjmméénnaa  vv  ddlloouuhhooddoobbéémm  rruuššeenníí  zzppůůssoo--

bbeennéémm  ssttaavveebbnníímmii  ssttrroojjii  nnaa  ssttaavveenniiššttii  aa  nnaa  ppřřííjjeezzddoovvýýcchh  ttrraassáácchh““..    ZZáámměěrr  mmáá  ddééllkkuu  ssttaavvbbyy  77,,88  kkmm,,  

ZZ  úúddaajjůů  oo  ddoobběě  vvýýssttaavvbbyy  vv  DDookkuummeennttaaccii  ppllyynnee,,  žžee  ssee  ppooččííttáá  ss  rryycchhlloossttíí  vvýýssttaavvbbyy  ccccaa  8866  zzaa  ddeenn..  PPřřii  

uuvvaažžoovváánníí  ddoossaahhuu  rruuššeenníí    330000  mm  ttaakk  bbuuddoouu  jjeeddnnoottlliivváá  mmííssttaa  rruuššeennaa  ccccaa  77  ddnníí  ((ppřřii  uuvvaažžoovváánníí  rruuššeenníí  

vv  úússeekkuu  660000  mm))..  DDoommnníívváámm  ssee,,  žžee  ttuuttoo  ddoobbuu  nneellzzee  oozznnaaččiitt  zzaa  ddlloouuhhooddoobbéé  rruuššeenníí..    

ZZbbýývvaajjííccíí  ččáásstt  ttééttoo  kkaappiittoollyy  jjee  bbeezz  ppřřiippoommíínneekk..  

  

II.2.2.2 „D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, 
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k 
monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analý-
za), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se při-
pravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně“ 

Předkládaný souhrnný záměr je doporučeno schválit jen v rozsahu eliminujícím významné nega-

tivní vlivy jednotlivých dílčích záměrů na lokality Natura 2000. Rozsah posuzovaného souhrnného záměru 

by měl pro tyto účely odpovídat skupině záměrů 2, tedy zahrnovat pouze záměry č. 6, 9, 10, 15, 17, 18, 

20b, 20c, 22, 23, 24, 25 a 27. Ostatní dílčí záměry mají významné negativní vlivy na životní prostředí (zejm. 

na lokality soustavy Natura 2000) a jejich schválení je možné pouze za souběžného splnění podmínek dle § 

45i odst. (9) a (10) ZOPK. 

Dále jsou uvedeny podmínky pro zmírnění identifikovaných méně významných vlivů doporuče-

ných záměrů na životní prostředí a v následující části další obecná opatření k vyloučení a zmírnění nepříz-

nivých vlivů  

V následující části jsou uvedena Opatření ke kompenzaci významných negativních vlivů na lokali-

ty Natura 2000 a v poslední Opatření k monitorování možných negativních vlivů na ŽP (postprojektová ana-

lýza). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu  pprroo  ppoossoouuzzeenníí  hhooddnnoocceennýýcchh  zzáámměěrrůů..  ZZaa  vvhhooddnnéé  ppoovvaažžuujjii  

ii  zzaařřaazzeenníí  kkaappiittoollyy  OOppaattřřeenníí  kkee  kkoommppeennzzaaccii  vvýýzznnaammnnýýcchh  nneeggaattiivvnníícchh  vvlliivvůů  nnaa  llookkaalliittyy  NNaattuurraa  22000000  ,,  ii  

kkddyyžž  nnáávvrrhh  kkoommppeennzzaaččnníícchh  ooppaattřřeenníí  vv  uuvveeddeennéémm  nnuuttnnéé  pprroocceessuu  ppoovvoolleenníí  zzáámměěrrůů  ss  vvýýrraazznněě  nnaarraattiivvnníímm  

vvlliivveemm  nnaa  PPOO  AA  EEVVLL  nneenníí  ssoouuččáássttíí  pprroocceessuu  EEIIAA..  
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II.2.2.3 „D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů“ 

Kvantifikace vlivů na PO A EVL vychází z podrobných metodik pro hodnocení vlivů (Anonymus 

2007, Lambrecht et Trautner 2007, Chvojková et al. 2011), které se zabývají i limity pro případný zábor 

biotopu při posuzování projektů, a to pro všechny druhy z přílohy I. Směrnice o ptácích. Vlivy rušení byly 

doplněny z prací Hockina et al. (1992) a Leitla (2009). Rozsah záboru pak pro tetřeva vychází z prací Thiela 

et al. (2007) a Aschenbrennera (in litt). 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu  pprroo  ppoossoouuzzeenníí  hhooddnnoocceennýýcchh  zzáámměěrrůů..  

II.2.2.4 „D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve zna-
lostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace“ 

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměrů - zejména jejich kapacita, te-

dy předpokládané intenzity turistického provozu a reálné možnosti jejich omezení. U záměrů vyžadujících 

stavební činnost chybí projektová dokumentace, není specifikován používaný materiál a mechanizace ani 

způsob a trasa dopravy materiálu, strojů a personálu na místo. 

K dispozici nebyly přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů zvláště chráněných druhů 

v prostorech dotčených pravděpodobnými vlivy uvažovaného záměru. Jádrové území je vymezeno pouze 

pro tetřeva hlušce, nikoliv pro další předměty ochrany.  

Datové podklady použité při analýzách vlivů také vyvolávají určité pochybnosti. Např. původní a 

aktualizovaná vrstva biotopů NATURA 2000 se od sebe významně liší - např. u TPS 9410 je o 30% rozdíl v 

rozloze (v rámci EVL Šumava). Při porovnávání změn vývoje lesa se vychází z vrstvy NPŠ, která vznikla v 

roce 2006 a jsou do ní kumulativně načítány všechny těžby, nejsou odlišeny těžby, které vznikly před vzni-

kem EVL/PO Šumava, není možné celé rozlohy těžeb chápat jako velkoplošnou změnu typů stanovišť a 

nevíme, jak se plochy těžby vyvíjejí. Data o výskytu chráněných druhů jsou stanovena na základě expertní-

ho odhadu a nelze vyloučit, že jsou v některých případech zastaralá a nezachycují aktuální trendy v popula-

cích. 

V současné době chybí některé koncepční dokumenty o dalším vývoji a směřování NP. Není k 

dispozici platný plán péče a koncepce rozvoje turistické infrastruktury. Poměrně nekoncepční jsou i územní 

plány jednotlivých obcí na území NP. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollee  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  
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II.2.1 „D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné 

zdraví a životní prostředí – Speciální část“ 

V této části jsou opět posouzeny jednotlivě všechny záměry, a to v podkapitolách D.I., D.II. a D.III. 

dle zákona. Protože se u převážné většiny záměrů objevují ta samá hodnocení jednotlivých vlivů a závěry 

jsou platné pro stejné vlivy, jsou tato společná hodnocení zde pro všechny záměry. 

II.2.1.1 D.I Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, 
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají 
z výstavby a existence záměru 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů – Záměry nemají přímé vlivy na 

veřejné zdraví. Nepřímý vliv je mírně pozitivní; turistické aktivity jsou obecně známou, lidské zdraví i psychi-

ku upevňující aktivitou. Celkový vliv na obyvatelstvo je pak hodnocen jako neutrální nebo jen mírné příznivý. 

Vlivy na ovzduší a klima – Záměry nemají vliv na ovzduší a klima. Nebude docházet k přímým 

ani nepřímým emisím skleníkových plynů (s výjimkou marginálního množství při realizaci). Záměry nebudou 

přispívat ani k mitigaci změn klimatu a nejsou zranitelné vůči v místě obvyklým dopadům změn klimatu. 

Nenaruší se schopnost okolní krajiny absorbovat skleníkové plyny. 

Vlivy na hlukovou situaci – předpokládá se, že záměry povedou vlivem zvýšení počtu turistů ke 

zvýšení hluku v území. Současně dojde ke krátkodobému zvýšení hluku při výstavbě. V kontextu hygienic-

kých limitů je vliv na hlukovou situaci zanedbatelný. Nicméně zvýšení hlučnosti může představovat rušivý 

vliv z hlediska fauny, neboť bude docházet k rušení citlivých druhů do vzdálenosti několika stovek metrů od 

záměru. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody – tyto vlivy jsou hodnoceny jako zanedbatelné či nulové.  

Vlivy na půdu – jsou hodnoceny jako málo významné a lokální. Jako nevýznamný vliv je hodno-

cen u záborů pro záměry vodních nádrží vyjma záměru č. 32, kde je vliv identifikován jako   lokálně vý-

znamný. Dále byl identifikován lokálně významný vliv na půdu u záměru č. 30. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje – záměry nemají vliv na horninové prostředí a 

přírodní zdroje. Lokálně významný vliv byl identifikován u záměru č. 30. 

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a biologickou rozmanitost – 

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy jsou pro hodnocení záměrů zcela klíčové. Vycházejí zejména 

z posouzení NATURA v příloze H.III. dokumentace 

Hlavní vliv na faunu, flóru a ekosystémy lze předpokládat v rušení živočichů (při lovu, pohybu, 

sběru potravy, odpočinku, rozmnožování, hnízdění a vyvádění mláďat), a to jak akustické, tak vizuální. U 

převážné většiny záměrů jde zejména o negativní vlivy na tetřeva hlušce. V Dokumentaci se u těchto zámě-

tů uvádí - Dle Thiela et al. (2007) reagují tetřevi do vzdálenosti 100 m od zdroje rušení, dle Aschenberenne-

ra (in litt.) tato vzdálenost činí dokonce 200 – 300 m. Vliv rušení úzce souvisí také se záborem a fragmenta-

cí biotopu tetřeva.  U záměrů je vyčíslena plošná ztráta plochy defragmentací např. při délce stezky 2,66 km 

může při velkém využívání stezky znamenat ztrátu cca 50 – 150 ha biotopu tetřeva. Dále je uváděn popis 

území, kde se defragmentační efekt projeví. Obdobný vliv bude mít realizace i na další zvláště chráněné 

druhy ptáků, kteří se zde vyskytují, výčet je přizpůsoben lokalitě záměru nap. U záměru č.1 -datlík tříprstý, 
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jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, linduška horská, kos horský, případně také orel mořský. V pře-

vážné většině záměrů je identifikován i významný rušivý vliv má záměr i na populaci rysa ostrovida.   

Při identifikaci těchto popsaných vlivů byl u 25 projektů záměr v důsledku prakticky stejný - Z hle-

diska hodnocení vlivu záměru na dotčené lokality soustavy Natura 2000 má záměr významně negativní vliv 

na předměty ochrany PO a EVL Šumava a na celistvost těchto lokalit. 

U 13 projektů, které byly zařazeny do skupiny záměrů bez významného vlivu je problematiky vlivu 

na faunu, flóru a ekosystémy také hodnocena s následný závěrem -  Vliv dílčího záměru na faunu, flóru a 

ekosystémy je hodnocen jako jen mírně negativní, popř. mírný. 

Současně je u jednotlivých záměrů i hodnocení vlivu na další představitele fauny a flóry, které bu-

dou ovlivněny mírně. 

U některých záměrů, které jsou mimo území významné pro tetřeva hlušce byli identifikovány další 

druhy, např. u záměru č. 20a je uvedeno, že se jedná o jednu z mála významných lokalit výskytu tetřívka 

obecného a je dokonce součástí jeho tokaniště.  

Vlivy na biologickou rozmanitost jsou hodnoceny prakticky u všech záměrů jako významné z lo-

kálního hlediska (cca do 300 m od stavby při citelném rušení tetřeva hlušce). Z hlediska širšího okolí jsou 

hodnoceny jako nevýznamné, v případě že nedojde k výraznějším kumulacím s vlivy jiných záměrů. 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz – převážná většina záměrů nemá negativní vliv na krajinu a kra-

jinný ráz.  

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky – záměry nemají negativní vliv na hmotný majetek 

a kulturní památky. 

  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

JJee  vveellmmii  pprraavvdděěppooddoobbnnéé,,  žžee  rreeaalliizzaaccíí  nnoovvýýcchh  zzáámměěrrůů  ddoojjddee  ččii  mmůůžžee  ddoojjíítt  kkee  zzvvýýššeenníí  ttuurriissttiicckkééhhoo  rruucchhuu  

aa  ttíímm  kk  sseekkuunnddáárrnníímm  nneeggaattiivvnníímm  ddooppaaddůůmm..  PPrroo  mmoožžnnoosstt  ppoorroovvnnáánníí,,  aa  ii  vvyyhhooddnnoocceenníí  vveelliikkoossttii  ttééttoo  

zzmměěnnyy  bbyy  bbyylloo  vveellmmii  ddoobbrréé,,  kkddyybbyy  ii  vvššeecchh  zzáámměěrrůů  bbyyllyy  jjeeššttěě  kk  ddiissppoozziiccii  iinnffoorrmmaaccee  oo  ssttáávvaajjííccíímmuu  ppooččttuu  

nnáávvššttěěvvnnííkkůů  aa  oo  jjeejjiicchh  ppřřeeddppookkllááddaannéémm  zzvvýýššeenníí..  BBoohhuužžeell  ttyyttoo  iinnffoorrmmaaccee  nneebbyyllyy  kk  ddiissppoozziiccii..  SSoouuččaassnněě  

llzzee  jjeenn  vveellmmii  pprroobblleemmaattiicckkyy  ooddhhaaddnnoouutt  vvýýsslleeddeekk  kkuummuullaaccee  vvlliivvůů  zzpprroovvoozznněěnníí  nnaappřř..  vvššeecchh  zzáámměěrrůů  sskkuu--

ppiinnyy  MMooddrraavvsskkoo  aa  uužž  vvůůbbeecc  jjeejjiicchh  cceellkkoovvéé  ppřřiittíížžeenníí  ččii  zzttrrááttuu  úúzzeemmíí  pprroo  tteettřřeevvaa  hhlluuššccee  vvlliivveemm  ddeeffrraagg--

mmeennttaaccee  úúzzeemmíí,,  pprroottoožžee  jjeeddnnoottlliivvéé  zzáámměěrryy  ssee  vvee  ssvvýýcchh  ttrraassáácchh  ppřřeekkrrýývvaajjíí..  SSoouuččaassnněě  nneenníí  kk  ddiissppoozziiccii  

vvýýhhlleeddoovvýý  mmaatteerriiááll  oo  ccíílloovvéémm  ssttaavvuu  tteettřřeevvaa  hhlluuššccee  vv  úúzzeemmíí  vvččeettnněě  uurrččeenníí  ppoottřřeebbnnééhhoo  rroozzssaahhuu  úúzzeemmíí  

pprroo  zzaajjiiššttěěnníí  ttoohhoottoo  ddrruuhhuu  vv  ppřříírroodděě..  ZZpprraaccoovvaatteelléé  uuvváádděějjíí,,  žžee  bbyylloo  nnuuttnnoo  ppřřiissttoouuppiitt  kk  hhooddnnoocceenníí  

ss  vvyyuužžiittíímm  mmeettooddyy  eexx--aannttee,,  ccoožž  ii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  ppooddrroobbnnoosstt  nněěkktteerrýýcchh  ppooddkkllaaddůů  oo  zzáámměěrreecchh  vveeddee  ppřřii  

uuvveeddeennéémm  ppřřííssttuuppuu  kk  bbeezzppeeččnněějjššíímm  ((zz  ppoohhlleedduu  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvlliivvuu  zzáámměěrruu  nnaa  ppřřeeddmměěttyy  oocchhrraannyy  PPOO  aa  

EEVVLL  ŠŠuummaavvaa))  zzáávvěěrrůůmm  ––  „„  vvýýzznnaammnněě  nneeggaattiivvnníí  vvlliivv  nnaa  ppřřeeddmměěttyy  oocchhrraannyy  PPOO  aa  EEVVLL  ŠŠuummaavvaa  aa  nnaa  ccee--

lliissttvvoosstt  ttěěcchhttoo  llookkaalliitt““  ..    SS  ttíímmttoo  ppřřííssttuuppeemm  llzzee  oobbeeccnněě  zzee  ssttrraannyy  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  ssoouuhhllaassiitt..  

PPrroo  úúppllnnoosstt  zzddee  ddooddáávváámm,,  žžee  ppoo  ppooddrroobbnnéémm  ppoossoouuzzeenníí  ddookkuummeennttaaccee,,  vvyyjjááddřřeenníí  kk  ddookkuummeennttaaccii  aa  vvee--

řřeejjnnéémm  pprroojjeeddnnáánníí  bbyyllyy  vv  rráámmccii  ppoossuuddkkuu  vvyyhhooddnnoocceennyy  jjeeššttěě  ddaallššíí  44  pprroojjeekkttyy  jjaakkoo  zzáámměěrryy  bbeezz  vvýýzznnaamm--

nnééhhoo  nneeggaattiivvnnííhhoo  vvlliivvuu  nnaa  PPOO  aa  EEVVLL  ŠŠuummaavvaa..  
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CCeellkkoovvěě  llzzee  DDookkuummeennttaaccii  ppoovvaažžoovvaatt  ppoo  uuppřřeessnněěnníí  vvyyžžááddaannýýcchh  iinnffoorrmmaaccíí  ss  vvýýhhrraaddaammii  zzaa  aakkcceeppttoovvaatteell--

nnoouu  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  ZZpprraaccoovvaatteellii  vvyybbrraannéé  ččlleenněěnníí  zzáámměěrrůů  ddoo  sskkuuppiinn  nneeuummoožžňňuujjee  ppřřííppaaddnněě  rroozz--

hhooddnnoouutt  oo  mmoožžnnoossttii  rreeaalliizzaaccee  ppoouuzzee  jjeeddnnoohhoo  ččii  jjeenn  nněěkkoolliikkaa  zzáámměěrrůů  zz  cceelléé  sskkuuppiinnyy  MMooddrraavvsskkoo  nneebboo  

KKrráállůůvv  hhvvoozzdd..  PPoožžaaddaavveekk  nnaa  ppoovvoolleenníí  nněěkktteerrééhhoo  zzee  zzáámměěrrůů  vv  ttěěcchhttoo  sskkuuppiinnáácchh  bbyy  mmuusseell  pprroottoo  bbýýtt  bbuuďď  

řřeeššeenn  vv  jjiinnéémm  ssaammoossttaattnnéémm  pprroocceessuu  EEIIAA,,  nneebboo  ppoovvoolleenn  ddllee  ooddsstt..99  §§  4455ii  zzáákk..  čč  111144//11999922  SSbb..  vvee  zznněěnníí  

ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů..  

 

II.2.1.2 „D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při 
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných význam-
ných vlivů z nich plynoucích“ 

Prakticky u všech záměrů je uvedeno následující hodnocení – Při provozu záměru nelze předpo-

kládat vznik rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví či životní prostředí při představitelných nehodách a 

katastrofách, které mohou s provozem souviset. Existují drobná rizika pro životní prostředí ve fázi výstavby 

(větší únik provozních kapalin, požár techniky atd.). Tato rizika lze minimalizovat dodržováním platných 

norem, bezpečnosti práce a omezení plynoucích z tohoto dokumentu. Toto hodnocení je v několika přípa-

dech rozšířeno, např. v záměru č.30 o možnost ucpání kanalizace, nebo u záměru č. 32 kde lze předpoklá-

dat mírné zvýšení rizika protržení hráze.  

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu  pprroo  ppoossoouuzzeenníí  hhooddnnoocceennýýcchh  zzáámměěrrůů..  

II.2.1.3 „D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska je-
jich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na 
možnost přeshraničních vlivů“ 

Kapitola je popsána v Dokumentaci u jednotlivých záměrů. Hodnocení záměrů je prakticky rozdě-

leno na 2 skupin.  

Skupina 13 záměrů, které byly doporučeny k realizaci. Tyto záměry jsou mají vesměs následující 

hodnocení – „Z hlediska hodnocení vlivu záměru na dotčené lokality soustavy Natura 2000 má záměr pouze 

mírně negativní vliv na předměty ochrany PO a EVL Šumava a na celistvost těchto lokalit.“  Ostatní vlivy na 

životní prostředí jsou hodnocena jako nevýznamné či žádné. Tyto vlivy nemají negativní přeshraniční vlivy. 

Druhou skupinu tvoří vlivy, které nebyly doporučeny k realizaci, a to zejména pro „významné ne-

gativní vlivy na předměty ochrany PO a EVL Šumava a na celistvost těchto lokalit.“ U některých záměrů 

jako např. č.30 je navíc identifikován potencionálně významný vliv na vodní toky a lokálně významný vliv na 

horninové prostředí. 

Ovlivnění dalších zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin se nepředpokládá. Vliv na faunu, 

flóru a ekosystémy je vzhledem k popsanému minimálnímu příspěvku k fragmentaci biotopů hodnocen jako 

mírně negativní. 

U převážné části záměrů umístěných či vedených v blízkosti státní hranice s Německem a Ra-

kouskem byly identifikovány významné negativní přeshraniční vlivy. Výjimku tvoří prakticky jen záměr č. 9, 
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10 a 27 u kterých byly případné vlivy na přeshraniční lokality označeny jen jako mírné – tyto záměry spadají 

do skupiny záměrů doporučených k realizaci. Rakousko s realizací těchto záměrů rovněž souhlasí. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

DDrroobbnnéé  nneeppřřeessnnoossttii,,  kktteerréé  ssee  vvyysskkyyttuujjíí  vv  tteexxttuu  nneemmaajjíí  zzáássaaddnníí  vvlliivv  nnaa  zzáávvěěrryy  pprroocceessuu  EEIIAA,,  pprroottoožžee  

nnaappřř..  oo  zzáámměěrruu  čč..1155,,  kkddee  jjee  uuvveeddeennoo,,  žžee  jjee  oodd  ssttááttnníí  hhrraanniiccee  vvzzddáálleenn  11,,22  kkmm,,  jjddee  eevviiddeennttnněě  oo  ppřřeekklleepp,,  

pprroottoožžee  vvzzddáálleennoosstt  jjee  vvzzdduuššnnoouu  ččaarroouu  ccccaa  55,,99  kkmm..  kkaappiittoollyy  jjee  uuvveeddeennaa  vvžžddyy  vv  zzáávvěěrruu  hhooddnnoocceenníí  jjeedd--

nnoottlliivvýýcchh  zzáámměěrrůů,,  kkddee  jjssoouu  řřeeššeennyy  ddííllččíí  kkaappiittoollyy  DD..II..,,  DDIIII..  aa  DD..IIIIII..  jjeejjiicchh  tteexxttyy  ssee  ttaakk  vv  ppooddssttaattěě  vvzzáá--

jjeemmnněě  pprroollíínnaajjíí..  ZZpprraaccoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  vvyycchháázzíí  zz  vvýýsslleeddkkůů  hhooddnnoocceenníí  vv  DDookkuummeennttaaccii,,  zz  ttoohhoo  ppoohhlleedduu  

llzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu  pprroo  ppoottřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA..  TTíímm,,  žžee  

hhooddnnoocceenníí  jjssoouu  uuvveeddeennaa  uu  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  zzáámměěrrůů,,  nneenníí  zzddee  nniijjaakk  řřeeššeennaa  pprroobblleemmaattiikkyy  kkuummuullaaccee  vvlliivvůů  

jjeeddnnoottlliivvýýcchh  zzáámměěrrůů,,  aallee  ttaa  jjee  řřeeššeennyy  hhnneedd  vv  nnáásslleedduujjííccíí  kkaappiittoollee,,  ccoožž  jjee  zz  ppoohhlleedduu  cceellkkoovvééhhoo  kkoommpplleexx--

nnííhhoo  hhooddnnoocceenníí  vvhhooddnněějjššíí..    

II.2.2 „E. Porovnání variant řešení záměru“ 

Záměr „Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce 

v PO Šumava“ byl oznamovatelem předložen v jedné aktivní variantě, která zahrnuje celkem 34 dílčích 

záměrů, resp. 38 individuálních projektů. V první fázi posouzení (ex ante) vlivů na evropsky významné loka-

lity a ptačí oblasti (viz Příl. H.III) byly tyto dílčí záměry hodnoceny jednotlivě. Podle zadání Oznamovatele 

byly pak posouzeny i čtyři skupiny záměrů, vzájemně se lišící kumulativními účinky: skupina všech záměrů 

(zhodnoceny kumulativní vlivy všech dílčích záměrů dohromady), skupina záměrů bez významně negativ-

ních vlivů a 2 geograficky vymezené skupiny záměrů (Královský hvozd, Modravsko). Další zvažovaná „vari-

antní“ řešení byla zahrnuta již do jednotlivých dílčích záměrů s cílem minimalizovat jejich případné nepřízni-

vé působení. 

Zpracovatelé Dokumentace okomentovali ještě variantu nulovou – bez realizace žádného vlivu 

s logickým výsledkem – nenastanou žádné negativní ani pozitivní vlivy. 

1. Skupina všech předložených záměrů – Tato skupina obsahuje všech 34 hodnocených dílčích 

záměrů, resp. 38 individuálních projektů. Je poměrně jednoznačné, že tato skupiny není do-

poručena k k vydání souhlasného stanoviska a realizaci, protože obsahuje záměry, které mají 

významné negativní vlivy na předměty ochrany PO a EVL Šumava a na celistvost těchto lo-

kalit  

 

2. Skupina záměrů bez významně negativních vlivů –  

Tato skupina záměrů obsahuje 13 individuálních projektů, které (na základě hodnocení provede-

ného ex ante) samostatně nemají významně negativní vlivy na životní prostředí. Tato skupina byla defino-

vána na základě požadavků závěru zjišťovacího řízení na předložení „varianty řešení záměru s cílem elimi-

nace či snížení předpokládaných vlivů“. Dílčí záměry zařazené do této skupiny jsou tedy oproti Oznámení 

záměru upřesněny, případně mírně modifikovány. Jedná se o skupinu maximálního počtu dílčích záměrů, 
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jejichž realizace nepovede k významným negativním vlivům na životní prostředí či jeho složky ani v kumula-

ci s ostatními vlivy a záměry. 

Jedná se o tyto projekty: 

6 Rozhledna Můstek 

9 Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero 

10 Cyklistická cesta Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. Kámen 11/-11/6 

15 Rozhledna Modravská hora 

17 Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda 

18 Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda 

20 b Vyhlídka Borová Lada 

20 c Vyhlídka Zelená hora 

22 Cyklotrasa Rechle-Modrava (varianta po silnici) 

23 Obnova veřejného využití křížové stezky Stožec 

24 Nově značená stezka Javoří cesta – Zelená hora – Mechov 

25 Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem 

27 Obnova plavební nádrže Rosenauerova 

Schválení realizace této skupiny záměrů má souhrnně nanejvýš mírné negativní vlivy na životní 

prostředí. Ve všech případech jsou pouze mírně negativně ovlivněny předměty ochrany a celistvost lokalit 

Natura 2000. Dotčení obyvatelstva, veřejného zdraví i všech ostatních složek prostředí (půda, ovzduší, 

vody, horninové prostředí, fauna a flóra a ekosystémy) je většinou okrajové. Díky celkovému vyhodnocení 

souhrnu všech záměrů jako celku lze konstatovat výrazně vyšší bezpečnost a spolehlivost výsledků z hle-

diska rizika vzniku kumulativních či synergických vlivů. 

Tuto skupinu záměrů lze doporučit k vydání souhlasného stanoviska a realizaci. 

 

3. Skupina záměrů Královský hvozd –  

Tato skupina obsahuje geograficky blízké záměry na Jezerní hoře a Svarohu.  

Jedná se o tyto záměry: 

2 Obnova veřejného využití – Lávková cesta 

3 Obnova veřejného využití – Dámská cesta 

4 Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero stěna 

5 Přístup k Juránkově chatě 

Schválení této skupiny má souhrnně významné negativní vlivy na životní prostředí. Ve všech pří-

padech samostatně je konstatován významný negativní vliv na předměty ochrany (tetřev hlušec, rys ostro-

vid, jeřábek lesní, šikoušek zelený) a celistvost lokalit Natura 2000. Královský hvozd představuje od zbytku 

PO Šumava relativně izolovanou část území s dosud silnou a stabilní částí populace tetřeva hlušce i dalších 

druhů (předmětů ochrany PO/EVL Šumava). Území je v současnosti pod silným tlakem nevhodného lesnic-

kého hospodaření, je ohroženo také zhoršenou migrační prostupností do dalších částí pohoří tedy k hlav-
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nímu hřebeni Šumavy, k hřebeni Pancíř – Můstek a k hřebeni Velký Javor – Malý Javor – Schwarzeck. Zá-

měry v této skupině se vedle předmětů „naturové“ ochrany lokálně dotýkají také dalších zvláště chráněných 

druhů živočichů (zmije obecná, ještěrka živorodá, kos horský, linduška horská, sluka lesní, sokol stěhovavý 

apod.), případně i rostlin (vranec jedlový, plavuň pučivá). Z uvedeného důvodu jsou konstatovány význam-

né vlivy na faunu, flóru a ekosystém. Dotčení obyvatelstva a veřejného zdraví i dalších složek prostředí 

(půda, ovzduší, vody, horninové prostředí) je většinou jen zcela okrajové a zanedbatelné.  

Vliv většiny záměrů se může kumulovat s vysokou mírou zatížení stávající návštěvností, podpo-

řené existencí lanovky na Špičáku a související návštěvností Rozvodí. Jakékoliv další záměry zvyšující 

antropický tlak v území PP Královský hvozd, a zejména v území NPD Černé a Čertovo jezero (I. zóna 

CHKO), který představují negativní ovlivnění přítomné flóry a fauny, nelze doporučit. Všechny dílčí záměry 

jsou navíc lokalizovány v území koncentrovaného výskytu tetřeva, kde je při negativním ovlivnění prakticky 

nemožné realizovat jakákoliv kompenzační opatření. 

Tuto skupinu záměrů nelze doporučit k vydání souhlasného stanoviska a realizaci. 

 

4. Skupina záměrů Modravsko 

Skupina obsahuje geograficky blízké záměry v oblasti Modravských slatí.  

Jedná se o tyto záměry: 

1 Modrý sloup,  

11 Přestupové body na státní hranici - stanovení období a dalších podmínek pro otevření tras...,  

12 Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník,  

13 Obnova veřejného využití: Březník - Rokl. chata - Na soutoku - Rokytka - Javoří Pila – Modra-

va,  

14 Obnova veřejného využití - Nauč. stezka Modrava - Hraběcí most - Zbořený most - na souto-

ku,  

15 Rozhledna Modravská hora 

16 Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hoschachten,  

26 Roklanská hájenka jako horská bouda,  

28 Obnova plavební nádrže Rokytecká,  

29 Obnova plavební nádrže Roklanská, 

30 Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické,  

33 Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila,  

34 Poutnická stezka Josefa Váchala 

Schválení této skupiny záměrů by mělo souhrnně významné negativní vlivy na životní prostředí.  

Jedná se o záměry umístěné přímo do území zásadního výskytu tetřeva hlušce v rámci celé PO. 

S výjimkou záměru č. 15 byl ve všech případech samostatně konstatován významný negativní vliv na 

předměty ochrany (tetřev hlušec, rys ostrovid, jeřábek lesní) a celistvost lokalit Natura 2000, k dalšímu 

zhoršení dochází vzájemnou kumulací. Jejich realizací by došlo k zásadní změně v území jádrového výsky-

tu tetřeva hlušce, rysa ostrovida a dalších druhů. Vzhledem k poloze řady záměrů v blízkosti hranice i spoji-
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tosti populace tetřeva i rysa na české a německé straně je konstatován významně negativní vliv také na 

německé lokality Natura 2000. 

 Záměry v této skupině záměrů se vedle předmětů „naturové“ ochrany lokálně dotýkají také řady 

dalších zvláště chráněných druhů živočichů (hlavně v důsledku rušení okolního území) či rostlin (zejména 

zatopení bývalých plavebních nádrží). Z uvedeného důvodu jsou konstatovány významné vlivy na faunu, 

flóru a ekosystém. Dotčení obyvatelstva a veřejného zdraví i dalších složek prostředí (půda, ovzduší, vody, 

horninové prostředí) je většinou jen zcela okrajové a zanedbatelné. Pouze v případě záměru č. 30 jsou 

identifikovány i lokálně významnější vlivy (např. možný negativní vliv na vodní toky, horninové prostředí, 

potenciálně i na ovzduší a hlukovou situaci v obci Modrava. 

Vliv většiny záměrů se může vzájemně kumulovat, případně spolupůsobit i se stávajícími negativ-

ními vlivy lesnického hospodaření či případného rušení v jádrovém biotopu tetřeva a rysa, do něhož však 

dosud není omezen vstup (II. zóna NP) a nelze tedy doporučit.  

Tuto skupinu záměrů nelze doporučit k vydání souhlasného stanoviska a realizaci. 

 

5. Další zohledněné „varianty“ 

V této části jsou uvedeny „další“ varianty 4 záměrů – č.15, 17, 18 a 22. jedná se o úpravy záměrů, 

které byly navrženy v rámci Dokumentace, aby měly tyto záměry z pohledu vlivů na Naturu pouze mírně 

negativní vlivy.  

  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPoosslleeddnníí  ččáásstt  „„DDaallššíí  zzoohhlleeddnněěnnéé  „„vvaarriiaannttyy““  oobbssaahhuujjee  pprraakkttiicckkyy  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  ppoovvoolleenníí  ttěěcchhttoo  zzáámměěrrůů..  

SS  oohhlleeddeemm  nnaa  tteecchhnniicckkéé  řřeeššeenníí  aa  ppooppiissyy  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  zzáámměěrrůů  bbyy  bbyylloo  ddoobbrréé  ttyyttoo  ppooddmmíínnkkyy  uuvvéésstt  ii  ddoo  

ssttaannddaarrddnníí  kkaappiittoollyy  BB..II..66..,,  pprroottoožžee  ttaakkttoo  nneenníí  jjeeddnnoozznnaaččnnéé,,  zzddaa  zzáámměěrryy  vv  nnaavvrržžeennéé  ppooddoobběě  ttyyttoo  ppoožžaa--

ddaavvkkyy  oobbssaahhuujjíí..  SSoouuččaassnněě  bbyycchh  ppoovvaažžoovvaall  zzaa  vvhhooddnnéé  ((ii  ss  oohhlleeddeemm,,  žžee  nneejjssoouu  uummííssttěěnnyy  vv  kkaapp..  BB..II..66..))  

uummííssttěěnníí  ttěěcchhttoo  ppooddmmíínneekk  ddoo  kkaappiittoollyy  DD..IIVV..  

ZZbbýývvaajjííccíí  ččáásstt  kkaappiittoollyy  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  

  

II.2.3 „F. Závěr“ 

V závěru je uvedeno, že „Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výsky-

tem tetřeva hlušce v Ptačí oblasti Šumava“ řeší celkem 34 dílčích záměrů, resp. 38 individuálních projektů v 

oblasti turistické infrastruktury a zvýšení vodní retence situovaných v jádrovém území národního parku a 

chráněné krajinné oblasti Šumava, které je zároveň součástí evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Šumava. 

V reakci na výsledky zjišťovacího řízení a požadavků oznamovatele byl záměr hodnocen také ve 

skupinách záměrů, popsaných v kap. E. Skupina 1 zahrnuje všechny dílčí záměry (jejichž vlivy jsou jednotli-

vě hodnoceny v kap. D), do skupin 2–4 jsou pak zařazeny pouze vybrané záměry a jejich celkový vliv je pak 

dán součtem vlivů jednotlivých záměrů. 
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Z hlediska celkového vyhodnocení vlivů předloženého záměru na životní prostředí lze doporučit 

jeho schválení pouze v rozsahu skupiny záměrů č. 2 (tj. skupina záměrů bez významných vlivů).  

Ostatní skupiny dílčích záměrů (tj. skupiny 1, 3 a 4) mají celkově závažné vlivy na životní prostře-

dí, včetně přeshraničních vlivů na lokality Natura 2000. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  

  

II.2.4 „G. Všeobecné shrnutí netechnického charakteru“ 

V kapitole je uveden stručný popis kapacity záměru, jeho zařazení dle zák. č. 100/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, výčet dotčených EVL a CHKO včetně zahraničních lokalit. Dále se uvádí, že 

realizací záměrů nedojde k závažným nežádoucím vlivům na obyvatelstvo a hmotný majetek. Neočekávají 

se ani závažné vlivy na ovzduší a klima, povrchové a podzemní vody a horninové prostředí či přírodní zdro-

je. U některých jednotlivých záměrů dojde k mírně negativním vlivům na hlukovou situaci, půdu a krajinu, 

resp. krajinný ráz a že zásadní jsou negativní vlivy záměru na faunu, flóru a ekosystémy. 

V záběru je uvedeno, že z celkového počtu 38 projektů má 13 záměrů pouze mírně negativní vliv 

na životní prostředí (záměry č. 6, 9, 10, 15, 17, 18, 20b, 20c, 22, 23, 24, 25 a 27). Zbylých 25 záměrů má 

významně negativní vliv na ŽP. 

Záměr je doporučeno schválit v rozsahu skupiny záměrů č. 2 bez významných vlivů na prostředí. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  ppoomměěrrnněě  ssttrruuččnněě  nniiccmméénněě  sshhrrnnuujjee  zzáávvěěrryy  zzíísskkaannéé  zz  ppoossoouuzzeenníí  pprroovveeddeennýýcchh  

vv  rráámmccii  DDookkuummeennttaaccee..  

KKaappiittoolluu  llzzee  ppoovvaažžoovvaatt  pprroo  pprroocceess  EEIIAA  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí..  

II.2.5  „H. Přílohy“ 

Přílohy doložené v kapitole H. Dokumentace obsahují zákonem požadované přílohy a dále obsa-

hují v příloze H.III. Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a v příloze H.III. Mapové 

přílohy.  

Posouzení přílohy č. H.III. je uvedeno v příloze IX.1. Posudku. 

Ve výkresových přílohách byly některé záměry zakresleny jak v nově navrhovaných úsecích, tak i 

v úsecích, které jsou již dnes provozovány – nejvýraznější rozdíl byl u záměru č. 34 - Poutnická stezka Jo-

sefa Váchala, která byla v příloze HIV1 označena v celé délce několika desítek kilometrů, přičemž i z textu 

bylo jednoznačné, že jde o 2 nové úseku – jeden 0,5km a druhý 4,5km. V rámci upřesnění podkladů jsem 

obdržel novou situaci, kde jsou jednotlivé záměry zakresleny červeně jen v nově navrhovaných úsecích – 

viz přílohy posudku. 

Po upřesnění vyžádaných informací je rozsah příloh vyhovující. 

___________________________ 
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Samostatně nekomentované části Dokumentace a další přílohy byly v Dokumentaci zpracovány v 

takovém rozsahu a podrobnostech (z pohledu procesu EIA), že umožňují rozhodnout o vydání souhlasu či 

nesouhlasu s navrhovaným záměrem. Připomínky uvedené k jednotlivým částem Dokumentace nejsou 

takového zásadního charakteru, aby znemožňovaly provedení celkového posouzení záměru pro potřeby 

procesu EIA.  

I I.3  Pořadí variant  z hlediska vlivů na ž ivotní prostředí  

Vlastní řešení jednotlivých záměrů a projektů je v Dokumentaci zpracováno bez variant.  

 

Do kapitoly E. Dokumentace byly zpracovány hodnocené záměry a projekty do 4 skupin.  

1. Skupina všech předložených záměrů 

2. Skupina záměrů bez významně negativních vlivů 

3. Skupina záměrů Královský hvozd 

4. Skupina záměrů Modravsko 

 

Prakticky se jedná o rozdělení projektů z pohledu akceptovatelnosti celé skupiny, přičemž akcep-

tovatelná je jen skupina č.2, ostatní skupiny nejsou z hlediska vlivů na PO a EVL Šumava dle zpracovatelů 

dokumentace doporučeny k realizaci. Nejedná se tedy o variantní řešení některého záměru či projektu a 

není tak ani prakticky možné určitě pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí.  

I I.4  Hodnocení významných vl ivů záměru na životní prostředí 

přesahující  státní  hranice  

V rámci dokumentace i její přílohy H.III. byly podrobně popsány a vyhodnoceny možné negativní 

vlivy přesahující státní hranice. Jedná se o vlivy, které se mohou projevit na území Spolkové republiky Ně-

mecko, konkrétně na území Dolního Bavorska a na území Rakouské republiky – Horní Rakousy. K těmto 

vlivům se obě zemně samostatně vyjádřily.  

Ve vyjádření Vlády Dolního Bavorska se uvádí, že z 34 vyčíslených záměrů jsou zejména u zá-

měrů 1, 11, 15, 26, 29, 31 a 34 dotčeny zájmy ochrany přírody Národního parku Bavorský les. V závěru je 

uvedeno -  U záměrů 26 a 29 se jedná o záměry čistě na české straně, ale s jistými dopady na chráněné 

statky na bavorské straně.  V oblasti obou těchto záměrů (Rachelschwelle, Rachelforsthaus) se nachází 

jedno z nejdůležitějších míst výskytu tetřeva v hraniční oblasti mezi oběma národními parky s důležitými 

tokaništi a místy odchovu mladých tetřevů.  Realizace záměrů může vést ke zvýšení intenzity turistického 

využívání ke ztrátě životního prostoru, což bylo prokázáno např. u silně frekventovaných oblastí, jako jsou 

Rachel- nebo Lusengipfel (Rösner et al. 2014: Landscape Ecology 29, str. 55–66). 

Proto důrazně odrazujeme z důvodu starosti o populaci, která je ještě schopná přežití, od zvyšo-

vání intenzity využívání pro turistické účely. Podobně lze nahlížet na záměr 31. I zde se lze obávat, že nové 

turistické zařízení bude mít za následek vyšší počet návštěvníků a s tím negativní dopady na tetřeva v ob-

lasti pramene Vltavy až po Siebensteinkopf. Vyjádření se dále odkazuje na vyjádření k Oznámení záměru.  
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Z výše uvedeného seznamu tak pouze záměr č. 15 jev Dokumentaci doporučen k realizaci a stej-

ně tak je doporučen i v posudku. jde o realizaci Rozhledny na Modravské hoře, která je od státní hranice 

vzdá-len a vzdušnou čarou cca 6 km. S ohledem na výšku rozhledny – do 30 m, výšku kopce, kde má být 

realizována a výšku vrcholků mezi ním a státní hranicí (které jsou mnohem vyšší) není pravděpodobné, že 

by mohla být z území Dolního Bavorska viditelná. V Dokumentaci je možnost přeshraničních vlivů vylouče-

na. Tento záměr nebyl ani ze strany Vlády Dolního Bavorska komentován ve vyjádření k Oznámení v roce 

2015. 

Ve vyjádření úřadu Zemské vlády pro Horní Rakousy, Ředitelství pro územní plánování a rozvoj 

venkova, oddělení pro ochranu přírody je uvedeno, že se jich týkají pouze záměry č. 9, 10 a 19. S realizací 

těchto záměrů souhlasí. 

I I I .  POSO UZENÍ T ECHNICKÉH O ŘEŠENÍ  Z ÁMĚRU S OH L E-

DEM NA DO SAŽ ENÝ ST UP EŇ POZ NÁNÍ POKUD J DE  O  ZNE-

ČIŠŤ OVÁNÍ  Ž IVOT NÍHO PRO ST ŘE DÍ  

Záměry, které jsou v tomto procesu EIA posouzeny nejsou vesměs přímými zdroji znečišťování 

životního prostředí. Negativní dopady se projevují zejména sekundárními vlivy na intenzitu turistického pro-

vozu a z toho plynoucí negativní dopady na rušení předmětů ochrany PO a EVL Šumava. Technické řešení 

záměrů (použití přírodních materiálů stezek, informačních tabulí, konstrukcí rozhledem již přímo vychází 

z požadavků na minimalizaci uvedených negativních vlivů a na zapojení záměrů do přírodního okolí území. 

Pouze u záměru č.30 - Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické lze konstatovat, že mohla být 

navržena, z hlediska negativních vlivů na životní prostředí, vhodnější technologie realizace záměru. Jedná 

se o realizaci kanalizace bezvýkopovou technologií (např. řízeným horizontálním vrtem) místo navrženého 

otevřeného výkopu.  Použití těchto technologií v takto komplikovaných geologických podmínkách ale není 

v ČR zatím stále všeobecně rozšířené a současně je finančně náročnější. 

Technická úroveň řešení ostatních záměru a projektů odpovídá požadavkům na minimalizaci ne-

gativních i sekundárních vlivů a životní prostředí v území. 

IV.  POSO UZENÍ NAVRŽ ENÝCH  OPAT ŘENÍ K  PREVENCI,  VY-

LOUČENÍ,  SN ÍŽENÍ,  PO PŘÍPADĚ KOMPENZ ACI N EPŘÍZN I -

VÝCH VL IVŮ  NA Ž IVOT NÍ  PROST ŘED Í  A VEŘEJN É ZDRAVÍ  A 

K JEJ ICH MO NIT OROVÁN Í  

V dokumentaci je návrh opatření umístěn v několika kapitolách. První část je uvedena v kap. D. 

Obecná část -podkap. D.IV část I.÷III.  

V části I. je doporučeno schválit jen v rozsahu, eliminujícím významné negativní vlivy jednotlivých 

dílčích záměrů na lokality Natura 2000. Rozsah posuzovaného souhrnného záměru by měl pro tyto účely 
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odpovídat skupině záměrů 2, tedy zahrnovat pouze záměry č. 6, 9, 10, 15, 17, 18, 20b, 20c, 22, 23, 24, 25 a 

27. 

V části II. je 6 konkrétních opatření týkajících se období výstavby a realizace výstavby pouze 

v denní době, omezení doby provozu záměrů, požadavkům na povrchovou úpravu rozhleden a vyhlídek a 

požadavku na záměr č.18. Opatření byla využita při návrhu opatření v návrhu stanoviska. 

Poslední požadavek zní – Zavést systematické sčítání návštěvníků na turistických stezkách a 

hlavních cílových bodech (např. rozhledny, vrchol Stožecké skály, Rosenauerův pomník) pomocí automa-

tických čidel. Po realizaci nových záměrů vyhodnotit návštěvnost a v případě extrémních zvýšení počtu 

návštěvníků zvážit případnou regulaci přístupnosti, zejména v jarním a letním období do 15.7. Sčítání počtu 

návštěvníků již v současné době probíhá, ale toto opatření plyne z obecných požadavků  na kontrolu provo-

zu v celém PO a EVL Šumava a není odůvodnitelné tento obecný požadavek uplatnit v rámci tohoto proce-

su EIA, kde jsou povoleny záměry pouze na několika vybraných lokalitách.  

V části III. jsou další 4 obecná opatření, která byla začleněna do opatření v návrhu stanoviska. 

 

Další opatření jsou v dokumentaci uvedena v kap. E. části Další zohledněné „varianty“. Tato opat-

ření byla dle uvedeného sdělení již zahrnuta do návrhu jednotlivých projektů. Jede o požadavky na záměry 

č.15, 17, 18 a 22. 

Technická opatření včetně požadavků na vyhodnocení monitoringu byla využita při návrhu opat-

ření v návrhu stanoviska.  

Poslední požadované opatření - Nutno záměr podrobně vyprojektovat, pak znovu posoudit vý-

znamnost vlivů (stanovisko podle § 45i ZOPK) – nelze do návrhu stanoviska zapracovat, protože v souladu 

se stávajícími platnými předpisy nelze v rámci procesu EIA, dle stanoviska MŽP, navrhnout podmínku pro 

navazující řízení (ve smyslu §3 písmeno a), odst.2 písm. g), která bude vyžadovat opětovné posouzení vlivů 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Kompenzační opatření ve smyslu směrnice o stanovištích, resp. ve smyslu § 45i, odst. 9-11 

ZOPK, nejsou předmětem Dokumentace vlivů na životní prostředí. V Dokumentaci jsou pouze komentována 

v kap. D, část IV. 

Celkově lze konstatovat, že byly podchyceny zásadní potřebné požadavky pro proces EIA a s dá-

vají dostatečný podklad pro stanovení podmínek v návrhu stanoviska. 

V.  VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBD RŽENÝCH VYJ ÁDŘENÍ 

K DOKUMENT ACI  

V.1 Vyjádření  

K Dokumentaci dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. bylo v termínu doručeno celkem 16 vyjád-

ření, z toho byly 4 dotčené územní samosprávné celky (od Obce Modrava byla doručena 2 vyjádření, při-

čemž druhé doplňuje vyjádření první), 7 dotčených orgánů, 3 zástupci dotčené veřejnosti-spolky a 2 dotče-

né státy. 
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Termín pro zaslání vyjádření k Dokumentaci byl do 20.5.2018. Po ukončení tohoto termínu bylo 

na MŽP doručeno vyjádření Spolku Otevřená Šumava, sídlo Špičák, která byl o zpracováno 21.5.2018. 

s ohledem na požadavek zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle §8 odst. 3 k vyjádření 

zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží, proto toto vyjádření není dále vypořádáno. 

V.1.1 Dotčené územní samosprávné celky 

Obec Modrava, starosta  ze dne 7.5.2018 

Obec Modrava, starosta ze dne 10.5.2018 
 

V.1.1 Dotčené orgány 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se 
sídlem v Českých Budějovicích  ze dne 12.04.2018 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany 
vod ze dne 19.04.2018 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se 
sídlem v Plzni  ze dne 30.04.2018 

Česká inspekce životního prostředí, Ol Plzeň  ze dne 30.04.2018 

Městský úřad Prachatice, odbor životního pro-
středí  ze dne 11.05.2018 

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí  ze dne 16.05.2018 

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové 
ochrany a implementace mezinárodních závazků  ze dne 17.05.2018 

Česká inspekce životního prostředí, Ol České 
Budějovice  ze dne 18.05.2018 

Plzeňský kraj, členka rady pro oblast životního 
prostředí a zemědělství  ze dne 21.05.2018 

 

V.1.2 Dotčená veřejnost – Spolky 

Hnutí DUHA  ze dne 17.5.2018 

Okrašlovací spolek Zdíkovska  ze dne 17.5.2018 

Platforma Vědci pro Šumavu  ze dne 18.5.2018 



Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí akce –  

Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava _________________________ 46 

 

 

                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                          

V.1.3 Vyjádření dotčených států 

Úřad Zemské vlády pro Horní Rakousy, Ředi-
telství pro územní plánování a rozvoj venko-
va, oddělení pro ochranu přírody ze dne 23.5.2018 

Vláda Dolního Bavorska ze dne 9.7.2018 
 

V.2 Vypořádání jednotl ivých připomínek  

V následujícím textu je nejprve uvedena podstata připomínky, a za ním následně komentář zpra-

covatele posudku. Uváděny jsou vždy jen ty části vyjádření, které jsou ze strany zpracovatele posudku sa-

mostatně komentovány, nebo mají přímý dopad na zpracované stanovisko. 

V.2.1 Obec Modrava, starosta  ze dne 7.5.2018 

Podstata vyjádření – 

V úvodu je uvedeno konstatování, že zpřístupnění národního parku veřejnosti je posláním národ-

ních parků (§ 15, odst. 4 ZOPK) a orgány ochrany přírody by měly činit veškerá opatření, aby bylo tohoto 

poslání dosaženo. Dále je konstatování, že zpracovatelé Dokumentace ad absurdum uvádějí, že jakýkoliv 

pohyb a činnost člověka v chráněném území, kde se vyskytují chráněné druhy považují za škodlivý a pří-

tomnost člověka nežádoucí čímž kormě jiného diskriminují princip veřejného zájmu. Dále je řešeno, že obec 

zastupuje místní obyvatele, podnikatele i návštěvníky národního parku. Závěrem uvádějí, že zpracovatelé 

mnohá řešená území a poměry v nich vůbec neznají. 

  

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

ÚÚvvoodd  jjee  kkoonncciippoovváánn  jjaakkoo  kkoonnssttaattoovváánníí  nnáázzoorruu  oobbccee  nnaa  ppřřííssttuupp  aa  cchhaarraakktteerr  zzpprraaccoovvaatteellůů  DDookkuummeennttaaccee..  

ZZee  ssttrraannyy  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  nneellzzee,,  vv  rráámmccii  ttoohhoottoo  kkoonnkkrrééttnnííhhoo  pprroocceessuu  EEIIAA,,  kkoommeennttoovvaatt  uuvváádděěnnýý  

ddlloouuhhooddoobbýý  nneeggaattiivvnníí  ppřřííssttuupp  oorrggáánnůů  oocchhrraannyy  ppřříírrooddyy  kkee  zzppřřííssttuuppnněěnníí  ččii  zznneeppřřííssttuuppnněěnníí  NNPPŠŠuummaavvaa..    

PPoossoouuzzeenníí  vvlliivvuu  nnaavvrržžeennýýcchh  zzáámměěrruu  aa  ttíímm  ii  vvlliivvuu  ččlloovvěěkkaa  nnaa  ppřřeeddmměěttyy  oocchhrraannyy  vv  úúzzeemmíí  jjee  ppllnněě  

vv  pprraavvoommooccii  oossoobbyy  ss  aauuttoorriizzaaccíí  ddllee  zzáákk..  čč..  111144//11999922  SSbb..,,  kktteerráá  ppřříísslluuššnnéé  ppoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaallaa..  

VV  DDookkuummeennttaaccii  jjee  ttaakk  ddooppoorruuččeennoo  kk  rreeaalliizzaaccii  1133  pprroojjeekkttůů  zz  3388  ccoožž  jjee  lleehhccee  vvííccee,,  nneežž  11//33  pprroojjeekkttůů,,  ccoožž  

nneessvvěěddččíí  oo  ssnnaazzee  zzpprraaccoovvaatteellůů  DDookkuummeennttaaccee  eelliimmiinnoovvaatt  jjaakkoouukkoolliivv  lliiddsskkoouu  ččiinnnnoosstt  vv  úúzzeemmíí..  VV  rráámmccii  

pprroocceessuu  EEIIAA  nneellzzee  ppoovvoolliitt  zzáámměěrr,,  kktteerrýý  mmáá  vvýýzznnaammnněě  nneeggaattiivvnníí  vvlliivv  nnaa  ppřřeeddmměětt  oocchhrraannyy  úúzzeemmíí  NNAATTUU--

RRAA  aa  zzddee  NNPP  ŠŠuummaavvaa..  TTaakkoovvéé  zzáámměěrryy  llzzee  ppoovvoolliitt  ddllee  ooddsstt..99  aa  1100  §§  4455ii  zzáákk..  čč  111144//11999922  SSbb..  vvee  zznněěnníí  

ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů,,  kkddee  jjeeddnníímm  zz  kkrriittéérriiíí  jjee  ppřřeevvaažžuujjííccíí  vveeřřeejjnnýý  zzáájjeemm..  TTaattoo  mmoožžnnoosstt  bbyy  mměěllaa  zzaajjiissttiitt,,  

aabbyy  nneeddoocchháázzeelloo  kk  ddiisskkrriimmiinnaaccii  ččlloovvěěkkaa  aa  mměěllaa  bbyy  ppoommooccii  pprroossaaddiitt  oobbccíímm  zzáámměěrryy,,  kktteerréé  jjssoouu  vvee  vveeřřeejj--

nnéémm  zzáájjmmuu  oobbyyvvaatteell  ii  nnáávvššttěěvvnnííkkůů  NNPP  ŠŠuummaavvaa..  ZZee    ssttrraannyy  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  ssee  nneellzzee  vvyyjjááddřřiitt  kkee  

zznnaalloossttii  ččii  nneezznnaalloossttii  zzpprraaccoovvaatteellůů  DDookkuummeennttaaccee    úúzzeemmíí  aa  ppoomměěrrůů  vv  nněěmm..  
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Podstata vyjádření – 

V dalším textu je vyjádření Obce Modrava ke 14-ti záměrům. Jedná se o záměry č.1, 11, 13, 15, 

16, 17, 22, 26, 28, 29, 30 a 33. Obec nesouhlasí s provedeným hodnocením u žádného z citovaných zámě-

rů.  U následujících záměrů je ještě následující doplňující poznámka. Ostatní záměry obsahují pouze uve-

dený nesouhlas. 

Přeshraniční stezka Modrý sloup (záměr 1) - Obec Modrava nesouhlasí s hodnocením záměru 

ani s variantou dílčího záměru 1 Modrý sloup. 

Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek - Široká – Březník (záměr č. 12) – Obec Modrava 

nesouhlasí s hodnocením záměru. Záměr je veden po stávajících turisticky využívaných cestách a turisticky 

značené cestě. 

Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila - Střelecký průsek – Hochschachten (záměr 16) - 

Obec Modrava nesouhlasí s hodnocením záměru. Střelecký průsek a Střelecký průsmyk (viz. záměr 11) je 

jedna a tatáž lokalita. Zpracovatelé by měli především sjednotit místní pojmy. 

Cyklotrasa Rechle - Modrava (záměr 22) - Obec Modrava s hodnocením záměru ve vybrané vari-

antě (šířka cyklotrasy 1,5 metru) nesouhlasí. Navržená varianta je ve vztahu k síle provozu cyklistů v řeše-

ném úseku mnohem nebezpečnější, než stávající stav. 

Roklanská hájenka jako horská bouda (záměr 26) - Obec Modrava nesouhlasí s hodnocením zá-

měru. Obec Modrava uvádí, že tzv. Roklanská hájenka byla zbořena ve 40.letech minulého století. Objekt, 

který je předmětem hodnocení, je Roklanská chata vystavěna ve 40.letech minulého století Klubem Česko-

slovenských turistů. Zcela nepochopitelně (zřejmě účelově) byla posuzována demolice a výstavba nového 

objektu, nikoliv oprava stávajícího objektu. 

Proznačení turistické trasy Hraběcí most - Zbořený most, Rokytka - Javoří Pila – Obec Modrava 

nesouhlasí s hodnocením záměru. Jak autor Souhrnu záměrů a projektů, tak kolektiv autorů Přílohy H.IIl 

uvádí že cesta má být značena po "pěšinách". V úseku Hraběcí most - Rokytecká nádrž by bylo značení 

vedeno po "katastrovaných" cestách, v úseku Rokytecká nádrž Javoří Pila po stávajícím zpevněném silnič-

ním tělese – lesní účelové komunikaci. 

 

U jediného záměru není uveden nesouhlas, ale následující konstatování -  

Cyklistická cesta Kvilda - Filipova Huť (záměr č. 17) - dle dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí, konkrétně mapy uvedené na str. 100, se uvedený záměr správního území Obce Modravy vůbec 

nedotýká. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VVyyjjááddřřeenníí  aadd  aa))  aa  aadd  jj))  bbyyllyy  ddooppllnněěnnyy  vv  nnáásslleedduujjííccíímm  vvyyjjááddřřeenníí  oobbeecc,,  ooddkkaazzuujjii  zzddee  pprroottoo  nnaa  kkoommeennttáářř  

uuvveeddeennýý  vv  kkaapp..  VV..22..22..  

UU  zzáámměěrrůů  čč..1111,,  1133,,  1144,,  1155,,  2288,,  2299  aa  3300  jjee  uuvveeddeennoo  ppoouuzzee,,  žžee  oobbeecc  MMooddrraavvaa  nneessoouuhhllaassíí  ss  hhooddnnoocceenníímm  

zzáámměěrruu..  ZZee  ssttrraannyy  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  llzzee  ttoottoo  kkoonnssttaattoovváánníí  ppoouuzzee  vvzzíítt  nnaa  vvěěddoommíí..  

ZZáárroovveeňň  zzpprraaccoovvaatteell  ppoossuuddkkuu  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí,,  žžee  zzáámměěrr  čč..1177  ssee  sspprráávvnnííhhoo  úúzzeemmíí  OObbccee  MMooddrraavvyy  vvůůbbeecc  

nneeddoottýýkkáá..  
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NNaauuččnnáá  sstteezzkkaa  MMooddrraavvaa  ––  TTrraammppuussůůvv  kkřříížžeekk  --  ŠŠiirrookkáá  ––  BBřřeezznnííkk  ((zzáámměěrr  čč..  1122))  ––  zzáámměěrr  jjee  oopprraavvdduu  vvee--

ddeenn  ppoo  ssttáávvaajjííccíícchh  cceessttáácchh..  TTrraassaa  jjee  zzřřeejjmmáá  ii  zz  uuppřřeessnněěnnéé  ddeettaaiillnníí  ssiittuuaaccee  vv  ppřříílloozzee  ppoossuuddkkuu..  TTrraassaa  

vveeddee  IIII..  zzóónnoouu  NNPP  ŠŠuummaavvaa  aa  pprroottnnee  pprraakkttiicckkyy  22xx    II..  ZZóónnuu  aa  ddáállee  vveeddee  vv  úússeeccíícchh  ppoo  hhrraanniiccii  mmeezzii  zzóónnaa--

mmii..  PPřřii  uurrččiittéé  mmooddiiffiikkaaccii  ttrraassyy  bbyy  bbyylloo  mmoožžnnoo  ddeellššíí  úússeekkuu  pprroocchháázzeejjííccíí  II..  zzóónnoouu  oobbeejjíítt..  VV  rríímmccii  ppoossuuddkkuu  

nneellzzee  nnaavvrržžeennéé  zzáámměěrryy  aa  hhooddnnoocceenníí  ddooppllňňoovvaatt  aannii  uupprraavvoovvaatt..  RRoozzhhoodduujjííccíí  ddůůvvoodd,,  pprroočč  nneebbyyll  tteennttoo  

zzáámměěrr  vv  rráámmccii  ppoossuuddkkuu  ((jjaakkoo  44  ddaallššíí))  ddooppoorruuččeenn  kk  rreeaalliizzaaccii  jjssoouu  kkuummuullaattiivvnníí  vvlliivvyy  ss  oossttaattnníímmii  zzáámměěrryy  

nnaa  MMooddrraavvsskkuu  aa  ttoo,,  žžee  ttaattoo  sskkuuppiinnaa  bbyyllaa  hhooddnnoocceennaa  jjaakkoo  cceelleekk..    

  

OObbnnoovvaa  vveeřřeejjnnééhhoo  vvyyuužžiittíí  --  CCeessttaa  JJaavvoořříí  PPiillaa  --  SSttřřeelleecckkýý  pprrůůsseekk  ––  HHoocchhsscchhaacchhtteenn  ((zzáámměěrr  1166))  ––  

vv  DDookkuummeennttaaccii  jjee  uuvveeddeennoo  vvyyssvvěěttlleenníí  zzpprraaccoovvaatteellůů,,  pprroočč  ddooššlloo  ((oopprroottii  OOzznnáámmeenníí))  kk  úúpprraavvěě  nnáázzvvuu  zzáá--

mměěrruu  ––  „„vv  OOzznnáámmeenníí  uuvváádděěnn  ppoodd  ttooppooggrraaffiicckkyy  nneeppřřeessnnýýmm  nnáázzvveemm  „„……SSttřřeelleecckkýý  pprrůůssmmyykk““,,  aannii  vv  ttoommttoo  

ppřřííppaadděě  ssee  vv  DDookkuummeennttaaccii  nneejjeeddnnáá  ssee  oo  jjiinnoouu  vvaarriiaannttuu,,  ppoouuzzee  uuppřřeessnněěnníí  nnáázzvvuu““..    VV  DDookkuummeennttaaccii  jjee  jjiižž  

vvššuuddee  uuvváádděěnn  SSttřřeelleecckkýý  pprrůůsseekk..  

  

CCyykklloottrraassaa  RReecchhllee  --  MMooddrraavvaa  ((zzáámměěrr  2222))  --  OObbeecc  MMooddrraavvaa  ss  hhooddnnoocceenníímm  zzáámměěrruu  vvee  vvyybbrraannéé  vvaarriiaannttěě  

((ššíířřkkaa  ccyykklloottrraassyy  11,,55  mmeettrruu))  nneessoouuhhllaassíí..  NNaavvrržžeennáá  vvaarriiaannttaa  jjee  vvee  vvzzttaahhuu  kk  ssííllee  pprroovvoozzuu  ccyykklliissttůů  vv  řřeeššee--

nnéémm  úússeekkuu  mmnnoohheemm  nneebbeezzppeeččnněějjššíí,,  nneežž  ssttáávvaajjííccíí  ssttaavv..  ŠŠíířřkkaa  ccyykklloottrraass  bbyyllaa  vv  rráámmccii  ppoossuuddkkuu  pprroovvěěřřeennaa  

aa  bbyyllaa  ttaakkéé  pprroojjeeddnnáávváánnaa  nnaa  vveeřřeejjnnéémm  pprroojjeeddnnáánníí..  ZZpprraaccoovvaatteell  ppoossuuddkkuu  ssoouuhhllaassíí  ss  ttíímm,,  žžee  ššíířřkkaa  11,,55  mm  

nneenníí  vv  cceellýýcchh  úússeeccíícchh  ttrraass  ii  uu  oossttaattnníícchh  pprroojjeekkttůů  ccyykklloottrraass  ooppttiimmáállnníí  ((ddllee  TTPP  117799  jjee  ššíířřkkaa  11,,55  mm  uurrččeennaa  

pprroo  jjeeddnnoossmměěrrnnýý  pprroovvoozz))  aa  ddoo  nnáávvrrhhuu  ooppaattřřeenníí  bbyyllyy  ddáánnyy  ppooddmmíínnkkyy  uummoožžňňuujjíí  rroozzššíířřeenníí  ccyykklloottrraass..    

PPrroozznnaaččeenníí  ttuurriissttiicckkéé  ttrraassyy  HHrraabběěccíí  mmoosstt  --  ZZbboořřeennýý  mmoosstt,,  RRookkyyttkkaa  --  JJaavvoořříí  PPiillaa  ((zzáámměěrr  3333))  ––  OObbeecc  MMoodd--

rraavvaa  nneessoouuhhllaassíí  ss  hhooddnnoocceenníímm  zzáámměěrruu..  JJaakk  aauuttoorr  SSoouuhhrrnnuu  zzáámměěrrůů  aa  pprroojjeekkttůů,,  ttaakk  kkoolleekkttiivv  aauuttoorrůů  PPřříí--

lloohhyy  HH..IIIIll  uuvvááddíí  žžee  cceessttaa  mmáá  bbýýtt  zznnaaččeennaa  ppoo  ""ppěěššiinnáácchh""..  VV  úússeekkuu  HHrraabběěccíí  mmoosstt  --  RRookkyytteecckkáá  nnááddrržž  bbyy  

bbyylloo  zznnaaččeenníí  vveeddeennoo  ppoo  ""kkaattaassttrroovvaannýýcchh""  cceessttáácchh,,  vv  úússeekkuu  RRookkyytteecckkáá  nnááddrržž  JJaavvoořříí  PPiillaa  ppoo  ssttáávvaajjííccíímm  

zzppeevvnněěnnéémm  ssiillnniiččnníímm  ttěělleessee  ––  lleessnníí  úúččeelloovvéé  kkoommuunniikkaaccii..  

VV  ppooppiissuu  zzáámměěrruu  vv  DDookkuummeennttaaccii  jjee  uuvveeddeennoo  „„VVyyttýýččeenníí  aa  pprroozznnaaččeenníí  ttuurriissttiicckkéé  ppěěššíí  sstteezzkkyy  ppoo  zzppeevvnněě--

nnýýcchh,,  nneezzppeevvnněěnnýýcchh,,  lleessnníícchh  cceessttáácchh  aa  ppěěššiinnáácchh..  NNeeppřřeeddppookkllááddaajjíí  ssee  ssttaavveebbnníí  úúpprraavvyy  cceesstt““..  UUvveeddeennýý  

kkoommeennttáářř  nniijjaakk  nneeppooppíírráá,,  žžee  ssee  mmůůžžee  jjeeddnnaatt  oo  ""kkaattaassttrroovvaannéé""  cceessttyy..  TTaattoo  sskkuutteeččnnoosstt  nneemmáá  nnaa  hhooddnnoo--

cceenníí  zzáámměěrruu  pprraakkttiicckkýý  vvlliivv,,  nneenníí  pprroottoo  zzáássaaddnníí  pprroo  vvýýsslleeddnnéé  hhooddnnoocceenníí  zzáámměěrruu  vv  ttoommttoo  pprroocceessuu  EEIIAA..  

 

Podstata vyjádření – 

Upozorňují na faktickou zmatečnost jednotlivých dokumentů, protože Dokumentace byla 

v konečné verzi zpracována v únoru 2018, zatímco příloha č. H.III. byla zpracována již 26.října 2016. Před-

kládají otázku, zda nebyl výsledek hodnocení stanoven ještě dříve, než byl dokončen samotný Souhrn zá-

měrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava. 
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VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

JJee  zzcceellaa  ssttaannddaarrddnníí  ssiittuuaaccee,,  žžee  nněěkktteerréé  ssttuuddiiee  jjssoouu  ddookkoonnččeennyy  ddřříívvee  nneežž  ssaammoottnnáá  DDookkuummeennttaaccee  uužž  ii  

pprroottoo,,  žžee  pprroo  zzpprraaccoovváánníí  DDookkuummeennttaaccee  zzvvllááššttěě  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  bbyylloo  ppoossoouuzzeenníí  uuvveeddeennéé  vv  ppřříílloozzee  HH..IIIIII..  

zzcceellaa  kkllííččoovvéé..  JJee  ii  zzřřeejjmméé,,  žžee  zzpprraaccoovvaatteelléé  DDookkuummeennttaaccee  rreessppeekkttoovvaallii  zzáávvěěrryy  ppoossoouuzzeenníí  zz  ppřříílloohhyy  HH..IIIIII..  

ccoožž  aallee  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  pprraakkttiicckkyy  jjiinnaakk  nneenníí  mmoožžnnéé..  DDllee  ssdděělleenníí  zzpprraaccoovvaatteellůů  DDookkuummeennttaaccee  bbyyllaa  ppřříílloo--

hhyy  HH..IIIIII..  zzpprraaccoovváánnaa  nnaa  ddeeffiinniittiivvnníí  řřeeššeenníí  zzáámměěrrůů  ((ii  kkddyyžž  uu  nněěkktteerrýýcchh  zzáámměěrrůů  ddooššlloo  kk  cchhyybbáámm  vv  nnáázzvvuu  

ččii  tteecchhnniicckkéémm  ppooppiissuu  zzáámměěrruu))..        

V.2.2 Obec Modrava, starosta ze dne 10.5.2018 

Vyjádření je v úvodu označeno jako doplněné vyjádření. Doplnění se týká úpravy úvodní části a 

připomínek dvou níže uvedených záměrů. Ostatní texty jsou stejné jako u vyjádření z 7.5.2018. 

 

Podstata vyjádření – 

V úvodu je vynechána část popisující účel Národního parku.  

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VVyynneecchháánníí  ttoohhoottoo  tteexxttuu  vv  ddooppllnněěnnéémm  vvyyjjááddřřeenníí  bbeerruu  jjaakkoo  zzmměěnnuu  nnáázzoorruu  vvyyjjaaddřřoovvaatteellee  nnaa  jjeejjíí  ddůůlleežžii--

ttoosstt,,  nniiccmméénněě  jjeejjíí  kkoommeennttáářř  zzůůssttaall  uuvveeddeenn  uu  ppřřeeddcchháázzeejjííccííhhoo  vvyyjjááddřřeenníí..  

 

Změny v připomínkách k záměrů. Připomínka je uvedena celá.  

 

Přeshraniční stezka Modrý sloup (záměr 1) – Obec Modrava nesouhlasí  s hodnocením záměru 

ani s variantou dílčího záměru 1 Modrý sloup. Nikdy nebyl řádně prokázán významně negativní vliv na po-

pulaci tetřeva hlušce ani jiných chráněných druhů na stávající komunikaci Březník – Modrý sloup. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

ZZppřřííssttuuppnněěnníí  hhrraanniiččnnííhhoo  ppřřeecchhoodduu  MMooddrrýý  sslloouupp  zz  ččeesskkéé  ssttrraannyy  bbyylloo  vv  mmiinnuulloossttii  ppřřeeddmměětteemm  řřaaddyy  hhooddnnoo--

cceenníí  ((nnaappřř..  OObbsstt  aa  kkooll..  22000022,,  ZZýývvaall  aa  kkooll..  22000066,,  BBeejjččeekk  22000066,,  VVoollff  22001144)),,  jjeejjiicchhžž  vvýýsslleeddkkyy  uummoožžňňoovvaallyy  

jjeehhoo  ootteevvřřeenníí  zzaa  uurrččiittýýcchh  ppooddmmíínneekk  aa  jjeenn  vvee  vvyymmeezzeennýýcchh  ččaassoovvýýcchh  oobbddoobbíícchh..  vviizz..  ssttrr..  111111  DDookkuummeennttaa--

ccee  aa  uuvveeddeennéé  ppooddkkllaaddyy  --  BBeejjččeekk  VV..  22000066::  TTuurriissttiicckkáá  sstteezzkkaa  aa  hhrraanniiččnníí  ppřřeecchhoodd  MMooddrrýý  sslloouupp““..  HHooddnnooccee--

nníí  vvlliivvuu  zzáámměěrruu  nnaa  llookkaalliittyy  NNaattuurraa  22000000  aa  OObbsstt  PP..,,  HHáájjeekk  MM..,,  OObbssttoovváá  ZZ..,,  ZZýývvaall  VV..  22000022::    MMooddrrýý  sslloouupp..  

TTuurriissttiicckkáá  sstteezzkkaa  aa  hhrraanniiččnníí  ppřřeecchhoodd..  SSiittuuaaččnníí  ssttuuddiiee  zzáámměěrruu..  GGeeoovviissiioonn  ss..rr..oo..  PPrraahhaa..  

  

Roklanská hájenka jako horská bouda (záměr 26) - Obec Modrava nesouhlasí s hodnocením zá-

měru. Obec Modrava uvádí, že tzv. Roklanská hájenka byla zbořena ve 40.letech minulého století. Objekt, 

který je předmětem hodnocení, je Roklanská chata, vystavěna ve 40.letech minulého století Klubem Česko-

slovenských turistů. Zcela nepochopitelně (zřejmě účelově) byla posuzována demolice a výstavba nového 

objektu, nikoliv oprava stávajícího objektu, který je státním majetkem a o takový má být v souladu se záko-

nem o státním majetku řádně pečováno. Posouzení absurdně a účelově vyhodnocuje rušením jakékoliv 
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stavební práce s jednoznačným cílem ponechat Roklanskou chatu přírodním živlům, které ji postupně při-

vedou ke zkáze. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

ZZpprraaccoovvaatteell  DDookkuummeennttaaccee  pprroovvááddíí  pprroossoouuzzeenníí  zzáámměěrruu  nnaa  ttaakkoovvoouu  ppooddoobbuu  jjeehhoo  rreeaalliizzaaccii  ččii  řřeeššeenníí,,  kkttee--

rroouu  ddoossttaall  oodd  iinnvveessttoorraa..    TTuuddíížž  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  jjee  ppoossoouuzzeennaa  ddeemmoolliiccee  ssttáávvaajjííccííhhoo  oobbjjeekkttuu  aa  vvýýssttaavvbbaa  

oobbjjeekktt  nnoovvééhhoo..  ZZ  ppoohhlleedduu  hhooddnnoocceenníí  zzáámměěrruu  vv  DDookkuummeennttaaccii,,  kkddee  nneenníí  ddeemmoolliiccee  aa  vvllaassttnníí  vvýýssttaavvbbaa  

oobbjjeekkttuu  ttíímm  zzáássaaddnníímm  pprroobblléémmeemm,,  kktteerrýý  ppůůssoobbíí  ddllee  zzpprraaccoovvaatteellůů  DDookkuummeennttaaccee  vvýýzznnaammnnéé  nneeggaattiivvnníí  

vvlliivvyy,,  nneenníí  pprroottoo  sskkuutteeččnnoosstt,,  zzddaa  bbyy  ddooššlloo  kk  rreekkoonnssttrruukkccii  nneebboo  kk  ddeemmoolliiccii  aa  kk  vvýýssttaavvbběě  nnoovvééhhoo  oobbjjeekkttuu  

pprroo  zzáávvěěrryy  pprroocceessuu  EEIIAA  rroozzhhoodduujjííccíí..  

V.2.3 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Bu-

dějovicích ze dne 12.4.2018 

Podstata vyjádření – 

KHS Jč. kraje nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí  aa  bbyylloo  zzoohhlleeddnněěnnoo  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu..  

V.2.4 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod ze dne 19.4.2018 

Podstata vyjádření – 

Z pohledu kompetencí odboru ochrany vod nemám k souhrnu záměrů zásadní připomínky. Pouze 

upozorňují, že při ovlivnění hraničních vod je nutné projednat příslušný záměr v souladu s příslušnou bilate-

rální smlouvou s druhou smluvní stranou.   

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí,,  pprroobblleemmaattiikkaa  pprroojjeeddnnáávváánníí  oovvlliivvnněěnníí  hhrraanniiččnníícchh  vvoodd  jjee  řřeeššeennaa  ddllee  

ssaammoossttaattnnýýcchh  ppřřeeddppiissůů  aa  nneenníí  pprroottoo  ppoottřřeebbaa  jjii  vv  ttoommttoo  pprroocceessuu  EEIIAA  řřeeššiitt..  

 

V.2.5 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  ze 

dne 30.4.2018 

Podstata vyjádření – 

K předložené dokumentaci nejsou z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného 

zdraví žádné připomínky. 
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VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí  aa  bbyylloo  zzoohhlleeddnněěnnoo  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu..  

 

V.2.6 Česká inspekce životního prostředí, Ol Plzeň  ze dne 30.4.2018 

Podstata vyjádření – 

Oddělení ochrany vod – Z hlediska námi sledovaných vodohospodářských zájmů nemáme 

k dokumentaci připomínek. 

Oddělení ochrany ovzduší – K dokumentaci nemáme připomínek, uvedené záměry nebudou mít 

vliv na ovzduší. 

Oddělení odpadového hospodářství – K dokumentaci nemáme připomínek 

Oddělení ochrany lesa – K dokumentaci nemáme připomínek 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyyllaa  vvzzaattaa  nnaa  vvěěddoommíí  aa  bbyyllaa  zzoohhlleeddnněěnnaa  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu..  

V.2.7 Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí  ze dne 11.5.2018 

Podstata vyjádření – 

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad – bez připomí-

nek 

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí sděluje, že z pohledu přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů je v daném případě příslušným orgánem ochrany přírody Správa NP Šumava 

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí sděluje, že daném případě je příslušným or-

gánem ochrany ZPF Správa NP Šumava 

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí sděluje, že z pohledu vlivu na PUPFL souhla-

sí bez připomínek 

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí sděluje, že z pohledu požadavků zákona o 

odpadech souhlasí bez připomínek 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VVyyjjááddřřeenníí  ooddbboorrůů,,  kktteerráá  jjssoouu  bbeezz  ppřřiippoommíínneekk  bbyyllaa  vvzzaattaa  nnaa  vvěěddoommíí  aa  bbyyllaa  zzoohhlleeddnněěnnaa  ppřřii  

zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu..  ZZ  ppoohhlleedduu  ppřříírrooddyy  aa  kkrraajjiinnyy  aa  oocchhrraannyy  ZZPPFF  bbuuddoouu  rreessppeekkttoovváánnyy  vvyyjjááddřřeenníí  NNPP  ŠŠuu--

mmaavvaa..  
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V.2.8 Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí  ze dne 16.5.2018 

Podstata vyjádření – 

K Dokumentaci se vyjádřilo 10 odborů, z nich 8 odborů nepožadují další posuzování podle záko-

na, Ochrana přírody a krajiny uvádí, že příslušný orgánem je správa CHKO/NP Šumava a odbor školství, 

kultury a cestovního ruchu uvedl – OŠKCR se nebude vyjadřovat, pouze archeologie.  

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VVyyjjááddřřeenníí  88  ooddbboorrůů,,  kktteerréé  nneeppoožžaadduujjíí  ddaallššíí  ppoossuuzzoovváánníí  ddllee  zzáákkoonnaa  bbyyllaa  vvzzaattaa  nnaa  vvěěddoommíí  aa  bbyy--

llaa  zzoohhlleeddnněěnnaa  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu..    SSoouuččaassnněě  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí  vvyyjjááddřřeenníí  OOŠŠKKRRCC..  ZZ  ppoohhlleedduu  

ppřříírrooddyy  aa  kkrraajjiinnyy  bbuuddee  rreessppeekkttoovváánnoo  vvyyjjááddřřeenníí  NNPP  ŠŠuummaavvaa..  

  

V.2.9 Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementa-

ce mezinárodních závazků, ze dne 17.5.2018 

Podstata vyjádření – 

Z hlediska platné metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i ZOPK (věst-

ník MŽP, listopad 2007, ročník XVII, částka 11) považujeme za vhodné zvážit dopracování naturového hod-

nocení z hlediska navržení zmírňujících opatření u záměrů, u kterých byl vyhodnocen mírně negativní vliv, 

případně uvést důvody, proč nebyla zmírňující opatření navržena. Při mírně negativním vlivu je potřeba 

navrhnout zmírňující opatření, nebo uvést proč nebyla navržena. Dále upozorňují, že není vhodné navrho-

vat kompenzační opatření do naturového hodnocení, ale do přílohy. Z tohoto důvody nepovažují za potřeb-

né naturové hodnocení přepracovávat, ale považují za vhodné, přihlédnout  při konečné formulaci závazné-

ho stanoviska EIA k výše uvedenému postupu. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VV  DDookkuummeennttaaccee  ZZpprraaccoovvaatteelléé  ppoossuuddkkuu  ssii  nneecchhaallii  oodd  zzpprraaccoovvaatteellůů  DDookkuummeennttaaccee  vvyyjjaassnniitt  aa  uuppřřeessnniitt  ii  

uuvveeddeennoouu  pprroobblleemmaattiikkuu  zzmmíírrňňuujjííccíícchh  ooppaattřřeenníí..  TTaa  jjssoouu  vv  DDookkuummeennttaaccii  uuvveeddeennaa  vv  ččáássttii  DD  ––  OObbeeccnnáá  

ččáásstt,,  ččáásstt  DD..IIVV,,  kkaapp..  IIII..  aa  IIIIII..  NNaa  zzáákkllaadděě  ttěěcchhttoo  uuppřřeessnněěnníí  bbyylloo  zzpprraaccoovvaatteelleemm  ppoossuuddkkuu  rroozzhhooddnnuuttoo,,  žžee  

pprroo  ppoottřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  jjee  ttaattoo  pprroobblleemmaattiikkaa  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ttaakkoovvéémm  rroozzssaahhuu,,  žžee  llzzee  zzpprraaccoovvaatt  

ppoossuuddeekk  ii  NNáávvrrhh  ssttaannoovviisskkaa  aa  nneenníí  pprroottoo  ppoottřřeebbaa  ppoožžaaddoovvaatt  ddoopprraaccoovváánníí  ttééttoo  pprroobblleemmaattiikkyy..      

OOppaattřřeenníí  kkee  kkoommppeennzzaaccii  jjssoouu  kkoommeennttoovváánnaa,,  aallee  zzáámměěrreemm  zzpprraaccoovvaatteellůů  DDookkuummeennttaaccee  bbyylloo  oo  nniicchh  iinn--

ffoorrmmoovvaatt,,  nnee  jjee  ppřříímmoo  nnaavvrrhhnnoouutt..  KKoommppeennzzaaččnníí  ooppaattřřeenníí  bbuuddoouu  řřeeššeennaa  aažž  vv  ppřřííppaadděě  ppoovvoolleenníí  zzáámměěrruu  

ss  vvýýrraazznněě  nneeggaattiivvnníímmii  vvlliivvyy  nnaa  PPOO  aa  EEVVLL  ŠŠuummaavvaa  vv  ssaammoossttaattnnéémm  řříízzeenníí..  
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V.2.10 Česká inspekce životního prostředí, Ol České Budějovice  ze dne, 

18.5.2018 

Podstata vyjádření – 

Ochrana přírody 

Inspekce souhlasí se závěry zpracovatele formulované v kapitole E. a F. dokumentace, ze kte-

rých vyplývá, že z hlediska celkového vyhodnocení vlivů předloženého záměru na životní prostředí lze do-

poručit jeho schválení pouze v rozsahu skupiny záměrů č. 2, tedy skupina záměrů bez významných vlivů 

(13 projektů: Č. 6, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 32). Ostatní skupiny dílčích záměrů (tj. skupiny 

Č. 1, 3 a 4) mají celkově závažné vlivy na životní prostředí, včetně přeshraničních vlivů na lokality Natura 

2000. 

Odpadové hospodářství  

Upozorňuje, že problematiky odpadů je u jednotlivých záměrů popsána pouze okrajově a velice 

stručně. V záměru ale konstatují, že lze očekávat, že realizací uvedených záměrů budou produkovány pou-

ze běžné druhy stavebních odpadů, se kterými bude nakládáno běžným způsobem. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

VVyyjjááddřřeenníí  OOcchhrraannyy  ppřříírrooddyy  žžee  ssoouuhhllaassíí  ssee  zzáávvěěrryy  DDookkuummeennttaaccee  ddooppoorruuččiitt  kkee  sscchhvváálleenníí  jjeenn  

zzáámměěrryy  sskkuuppiinnyy  čč..22  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí  aa  bbyylloo  zzoohhlleeddnněěnnoo  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu..  SS  vvyyjjááddřřeenníímm  

OOddppaaddoovvééhhoo  hhoossppooddáářřssttvvíí  ssoouuhhllaassíímm..  

  

V.2.11 Plzeňský kraj, členka rady pro oblast životního prostředí a zeměděl-

ství, ze dne 21.5.2018 

Podstata vyjádření – 

Dle názoru Plzeňského kraje je předložený materiál dokumentací koncepce či strategie, nikoliv 

dokumentací konkrétních záměrů. Předložená dokumentace ve vztahu k jednotlivým záměrům je navíc v 

některých zákonem stanovených částech značně nekonkrétní. 

Plzeňský kraj na základě výše uvedených skutečnosti nesouhlasí s pokračováním procesu posu-

zování předložené dokumentace dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona o posuzování vlivů, protože Správa NP 

Šumava k předložení dokumentace s takovýmto obsahem není zcela zřejmě aktivně legitimována (není 

investorem jednotlivých dílčích záměrů) . Plzeňský kraj se vymezuje vůči přístupu k hodnocení a výsledkům 

hodnocení jednotlivých dílčích záměrů, ze kterého je patrná jednoznačná tendence zamezit rozvoji zpří-

stupnění území především NP Šumava, ale i CHKO Šumava, na území Plzeňského kraje. Předložený zá-

měr považuje Plzeňský kraj po obsahové i formální stránce za koncepci, která by měla být posouzena dle § 

10a až § 10g zákona o posuzování vlivů. 
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VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

PPoo  uuppřřeessnněěnníí  nněěkktteerrýýcchh  pprroobblleemmaattiikk,,  kktteerráá  zzpprraaccoovvaatteell  DDookkuummeennttaaccee  pprroovveeddll  vv  nnaa  vvyyžžááddáánníí  zzpprraaccoovvaa--

tteellee  ppoossuuddkkuu  ppoovvaažžuujjii  DDookkuummeennttaaccii  zzaa  ddoossttaatteeččnnoouu  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..  

NNPP  ŠŠuummaavvaa  jjee  vv  DDookkuummeennttaaccii  uuvveeddeenn  jjaakkoo  oozznnaammoovvaatteell..  PPrroo  ppoottřřeebbyy  ppoossoouuzzeenníí  vv  pprroocceessuu  EEIIAA  nneellzzee  

vv  ttééttoo  ffáázzii  ssppeekkuulloovvaatt  oo  ttoomm,,  zzddaa  bbuuddee  iinnvveessttoorreemm  vvššeecchh  zzáámměěrrůů,,  ččii  zzddaa  vv  bbuuddoouuccnnuu  ppřřeevveeddee  ttoottoo  pprráá--

vvoo  nnaa  jjiinnýý  ssuubbjjeekktt..  

DDáállee  uuvveeddeennéémmuu  kkoonnssttaattoovváánníí,,  žžee  zz  hhooddnnoocceenníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ddííllččíícchh  zzáámměěrrůů,,  jjee  ppaattrrnnáá  jjeeddnnoozznnaaččnnáá  

tteennddeennccee  zzaammeezziitt  rroozzvvoojjii  zzppřřííssttuuppnněěnníí  úúzzeemmíí  ppřřeeddeevvššíímm  NNPP  ŠŠuummaavvaa,,  aallee  ii  CCHHKKOO  ŠŠuummaavvaa,,  nnaa  úúzzeemmíí  

PPllzzeeňňsskkééhhoo  kkrraajjee  aa  žžee  ppřřeeddlloožžeennýý  zzáámměěrr  ppoovvaažžuujjee  PPllzzeeňňsskkýý  kkrraajj  ppoo  oobbssaahhoovvéé  ii  ffoorrmmáállnníí  ssttrráánnccee  zzaa  

kkoonncceeppccii,,  kktteerráá  bbyy  mměěllaa  bbýýtt  ppoossoouuzzeennaa  ddllee  §§  1100aa  aažž  §§  1100gg  zzáákkoonnaa  oo  ppoossuuzzoovváánníí  vvlliivvůů  nneemmáá  ffoorrmmuu  

ppoožžaaddaavvkkuu..  VV  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  llzzee  ppřřeeddppookkllááddaatt,,  žžee  pprroocceess  SSEEAA  bbyy  zzáássaaddnníímm  zzppůůssoobbeemm  nneeoovvlliivvnniill  pprroobbíí--

hhaajjííccíí  pprroocceess  EEIIAA..  KK  ttoommuu  bbyy  ddooššlloo  pprraavvdděěppooddoobbnněě  tteehhddyy,,  kkddyybbyy  vv  rráámmccii  pprroocceessuu  SSEEAA  bbyyllyy  jjiižž  nnaappřř..  

rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrrůů  sskkuuppiinnyy  MMooddrraavvsskkoo  ččii  KKrráálloovvsskkýý  hhvvoozzdd  zzaammííttnnuuttyy  jjaakkoo  cceelleekk  aa  nneebbyyllyy  bbyy  pprroottoo  vv  rráámmccii  

nnáásslleedduujjííccííhhoo  pprroocceessuu  EEIIAA  řřeeššeennyy..  NNáásslleeddnněě  bbyy  pprroobbííhhaall  pprroocceess  EEIIAA,,  ppooppřř..  ssaammoossttaattnnéé  pprroocceessyy  EEIIAA  pprroo  

zzáámměěrryy,,  uu  kktteerrýýcchh  bbyy  pprroocceess  EEIIAA  nneezzjjiissttiill  mmoožžnnoosstt  vvýýzznnaammnnýýcchh  kkuummuullaaccíí  ss  ddaallššíímmii  zzáámměěrryy..    TTyyttoo  pprroo--

cceessyy  EEIIAA  bbyy  ppaakk  ppřřii  sstteejjnnéémm  ssttuuppnnii  ppoozznnáánníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  zzáámměěrrůů  mměěllyy  ddoojjíítt  kkee  sstteejjnnýýmm  zzáávvěěrrůůmm  jjaakkoo  

tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..    HHllaavvnníímm  eeffeekktteemm  zzpprraaccoovváánníí  nneejjpprrvvee  SSEEAA    ppaakk  EEIIAA  bbyy  tteeddyy  bbyylloo  zzeejjmméénnaa  pprrooddlloouužžee--

nníí  cceellééhhoo  pprroocceessuu  ppoossuuzzoovváánníí  aa  ttoo  nneejjvvííccee  uu  zzáámměěrrůů,,  kktteerréé  jjssoouu  vv  rráámmccii  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  ddooppoorruuččee--

nnyy  kk  rreeaalliizzaaccii..  ZZvvoolleennýý  ppoossttuupp  llzzee  ppoovvaažžoovvaatt  zzee  ččaassoovvěě  eeffeekkttiivvnněějjššíí,,  ppřřiiččeemmžž  tteennttoo  ppoossttuupp  nniijjaakk  nneezznnee--

mmoožžňňuujjee  úúpprraavvuu  nněěkktteerrýýcchh  zzáámměěrrůů,,  ččii  zzeejjmméénnaa  zzáámměěrrůů  vv  oobboouu  sskkuuppiinnáácchh  čč..33  aa  44..  ss  nnáásslleedduujjííccíímm  pprroo--

vvěěřřeenníí  jjeejjiicchh  aakkcceeppttoovvaatteellnnoossttii  vv  nnoovvéé  ččii  nnoovvýýcchh  pprroocceesseecchh  EEIIAA..  

 

V.2.12 Hnutí DUHA, ze dne 17.5.2018 

Podstata vyjádření – 

Konstatují, že záměry a projekty nejsou v rámci dokumentace dostatečně a do detailu rozpraco-

vány. Požadují, aby u projektů, u kterých byl vyloučen významně negativní vliv na životní prostředí, bylo ve 

chvíli, kdy budou známy přesné parametry a detaily projektu/záměru a jejich varianty, bylo opakovaně pro-

vedeno posouzení vlivů na životní prostředí. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

LLzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  ddllee  zzáákkoonnaa  čč..110000//22000011  SSbb..  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů  ppllaattíí,,  ppookkuudd  bbyyll  nněějjaakkýý  

zzáámměěrr  ooddssoouuhhllaasseenn  kk  rreeaalliizzaaccii  bbuuddee  vv  ddaallššíí  cchh  nnaavvaazzuujjííccíícchh  řříízzeenníí  ddllee  §§33  ppííssmmeennoo  gg  bbuuddoouu  ddllee  zzáákkoonnaa  

kkoonnttrroolloovváánnyy  jjeeddnnaa  ppřřííppaaddnnéé  zzmměěnnyy  zzáámměěrruu  aa  jjeeddnnaakk  ssppllnněěnníí  ppooddmmíínneekk  pprroo  ppoovvoolleenníí  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu..  

PPookkuudd  nneebbuuddee  sshhlleeddáánnoo,,  žžee  iinnvveessttoorr  uudděěllaall  zz  ppoohhlleedduu  zzáákkoonnaa  EEIIAA  zzmměěnnyy,,  kktteerréé  bbyy  ddllee  §§44  ooddsstt..11  ppííssmm..  

bb)),,  cc))    ee))  aa  gg))  vvyyžžaaddoovvaallyy  nnoovvéé  zzjjiiššťťoovvaaccíí  řříízzeenníí,,  nneenníí  ppoottřřeebbaa  zzpprraaccoovváávvaatt  nnoovvéé  ppoossoouuzzeenníí  ddllee  zzáákkoonnaa  

EEIIAA..  
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Podstata vyjádření – 

V dokumentaci zatím zcela chybí specifikace návrhů kompenzačních a zmírňujících opatření, kte-

ré budou vyrovnávat negativní vliv realizovaných záměrů. Zejména se jedná o kompenzační opatření k 

potenciálnímu plánu na zpřístupnění turistické stezky k hraničnímu přechodu Modrý sloup. Apelujeme proto, 

aby byla zpracována a do dokumentace doplněna tato opatření především v pěti následně popsaných ob-

lastech – vymezení klidových pásem, zpracování a implementace koncepce renaturalizace vybraných 

zpevněných účelových komunikací, zprůjezdnění pro motorová vozidla, zpracování a implementace nové 

koncepce požární ochrany v NPŠ, vyloučení výkonu myslivosti a lovu v jádrových a klidových územích a v 

přírodní zóně NP Šumava a stanovení a implementace pravidel zimního provozu. 

 Apelujeme na to, aby bylo garantováno, že tato kompenzační a zmírňující opatření budou reálně 

implementována ještě před realizací původních projektů a záměrů. 

Konstatují, že záměry a projekty nejsou v rámci dokumentace dostatečně a do detailu rozpraco-

vány. Požadují, aby u projektů, u kterých byl vyloučen významně negativní vliv na životní prostředí, bylo ve 

chvíli, kdy budou známy přesné parametry a detaily projektu/záměru a jejich varianty, bylo opakovaně pro-

vedeno posouzení vlivů na životní prostředí. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

NNáávvrrhhyy  zzmmíírrňňuujjííccíícchh  ooppaattřřeenníí  bbyyllyy  ddoo  vvyybbrraannýýcchh  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  zzáámměěrrůů  zzaapprraaccoovváánnaa  vv  rráámmccii  jjeejjiicchh  nnáávvrrhhuu  

jjaakkoo  ppooddkkllaadd  pprroo  DDookkuummeennttaaccii..  UUvveeddeennyy  jjssoouu  ddáállee  nnaappřř..  vv  kkaapp..    DD..  OObbeeccnnáá  ččáásstt  ppooddkkaappiittoollaa  DD..IIVV..  aa  EE..  

ččáásstt    --  DDaallššíí  zzoohhlleeddnněěnnéé  „„vvaarriiaannttyy““  ččáásstt  „„IIII““  aa  „„IIIIII““..  

VV  rráámmccii  pprroocceessuu  EEIIAA  jjee  ppoossuuzzoovváánn  vvžžddyy  zzáámměěrr  ččii  sskkuuppiinnaa  zzáámměěrrůů  vv  ppooddoobběě,,  vvee  kktteerréé  bbyyllyy  ppřřeeddlloožžeennaa  

zzpprraaccoovvaatteellii  DDookkuummeennttaaccee..  CCiittoovvaannýýcchh  55  ppoožžaaddaavvkkůů,,  nnaa  ddooppllnněěnníí  ddookkuummeennttaaccee  nneebbyylloo  ssoouuččáássttíí  aa  ttíímm  

ppřřeeddmměětteemm  řřeeššeenníí  zzpprraaccoovvaannéé  DDookkuummeennttaaccee..  ZZ  pprroovveeddeennýýcchh  hhooddnnoocceenníí  llzzee  uussoouuddiitt,,  žžee  vv  ppřřííppaadděě  zzaa--

pprraaccoovváánníí  nněěkktteerrýýcchh  ppoožžaaddaavvkkůů  bbyy  mmoohhlloo  bbýýtt  sshhlleeddáánnoo  uu  vvěěttššííhhoo  ppooččttuu  zzáámměěrrůů,,  žžee  jjssoouu  zz  hhlleeddiisskkaa  

vvlliivvůů  nnaa  PPOO  aa  EEVVLL  ŠŠuummaavvaa  rreeaalliizzoovvaatteellnnéé..  NNiiccmméénněě  mmoožžnnoosstt  jjeejjiicchh  ooppěěttoovvnnééhhoo  ppoo  ddooppllnněěnníí  jjaakk  ppoožžaa--

ddoovvaannýýcchh  55  ooppaattřřeenníí,,    ttaakk  ii  ddaallššíícchh  ddookkuummeennttůů,,  jjeejjiicchhžž  aabbsseennccee  ččii  nnee  ddoosstt  ppooddrroobbnnéé  zzpprraaccoovváánníí    jjee  

vv  ppoossuuddkkuu  ii  vv  DDookkuummeennttaaccii  cciittoovváánnaa  ((nnaappřř..  pplláánn  pprroo  zzaajjiiššttěěnníí  ppooppuullaaccee  tteettřřeevvaa  vv  ooppttiimmáállnníímm  rroozzssaahhuu,,  

kktteerrýý  bbyy  ssoouuččaassnněě  uurrččiill  ppoottřřeebbnnýý  rroozzssaahh  aa  ppoolloohhuu  pplloocchh  aa  ttíímm  bbyy  bbyylloo  mmoožžnnéé  zzáárroovveeňň  iiddeennttiiffiikkoovvaatt  

úúzzeemmíí,,  kktteerráá  nneejjssoouu  zz  ppoohhlleedduu  zzaacchhoovváánníí  tteettřřeevvaa  hhlluuššccee  vvýýzznnaammnnáá  aa  kkddee  llzzee  ssoouuhhllaassiitt  ss  vvěěttššíímm  ppooččtteemm  

nnáávvššttěěvvnnííkkůů  aa  ddaallššíí  ddeeffrraaggmmeennttaaccíí  úúzzeemmíí  ttuurriissttiicckkýýmmii  ččii  ccyykklliissttiicckkýýmmii  cceessttaammii))  jjee  mmoožžnnáá  vv  jjiinnéémm  ssaammoo--

ssttaattnnéémm  pprroocceessuu  EEIIAA..  

KKoommppeennzzaaččnníí  ooppaattřřeenníí  vvee  ssmmyysslluu  ssmměěrrnniiccee  oo  ssttaannoovviiššttíícchh,,  rreesspp..  vvee  ssmmyysslluu  §§  4455ii,,  ooddsstt..  99--1111  ZZOOPPKK,,  

nneejjssoouu  ppřřeeddmměětteemm  DDookkuummeennttaaccee  vvlliivvůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí,,  aa  nneejjssoouu  vv  DDookkuummeennttaaccii  nnaavvrrhhoovváánnaa..  PPoo--

ddrroobbnnýý  ppooppiiss  ttééttoo  pprroobblleemmaattiikkyy  jjee  vv  kkaapp..  DDookkuummeennttaaccee  EE..  ččáásstt    --  DDaallššíí  zzoohhlleeddnněěnnéé  „„vvaarriiaannttyy““  ččáásstt  „„IIVV““..  

VV  rráámmccii  pprroocceessuu  EEIIAA  nneellzzee  ggaarraannttoovvaatt,,  žžee  zzmmíírrňňuujjííccíí  ooppaattřřeenníí  bbuuddoouu  rreeaalliizzoovváánnaa  ppřřeedd  rreeaalliizzaaccíí  zzáámměěrrůů  ii  

kkddyyžž  bbuuddoouu  vvyyuužžiittyy  vveešškkeerréé  mmoožžnnoossttii,,  kktteerréé  pprroocceess  EEIIAA  ddnneess  nnaabbíízzíí..  KKoommppeennzzaaččnníí  ooppaattřřeenníí  bbuuddoouu  nnaa--

vvrržžeennaa  ppřřííppaaddnněě  vv  ssaammoossttaattnnéémm  pprroocceessuu  ppoovvoolloovváánníí..  KKoonnttrroollaa  rreeaalliizzaaccee  ppoottřřeebbnnýýcchh  ooppaattřřeenníí  jjee  ppllnněě  

vv  pprraavvoommooccii  ppřříísslluuššnnýýcchh  úúřřaaddůů,,  kktteerréé  bbuuddoouu  zzáámměěrryy  ppoovvoolloovvaatt  aa  zzeejjmméénnaa  NNPP  ŠŠuummaavvaa..    
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VV  ssoouullaadduu  ssee  ssttáávvaajjííccíímmii  ppllaattnnýýmmii  ppřřeeddppiissyy  nneellzzee  vv  rráámmccii  pprroocceessuu  EEIIAA,,  ddllee  ssttaannoovviisskkaa  MMŽŽPP,,  nnaavvrrhhnnoouutt  

ppooddmmíínnkkuu  pprroo  nnaavvaazzuujjííccíí  řříízzeenníí  ((vvee  ssmmyysslluu  §§33  ppííssmmeennoo  aa)),,  ooddsstt..22    ppííssmm..  gg)),,  kktteerráá  bbuuddee  vvyyžžaaddoovvaatt  ooppěě--

ttoovvnnéé  ppoossoouuzzeenníí  vvlliivvůů  nnaa  eevvrrooppsskkyy  vvýýzznnaammnnéé  llookkaalliittyy  aa  ppttaaččíí  oobbllaassttii..    

  

Podstata vyjádření – 

V případě záměru č. 34 poutnické stezky Josefa Váchala bychom rádi upozornili, že projekt této 

stezky v podobě umístění naučných tabulí v terénu bude možné realizovat v případě, pokud bude umožně-

na realizace záměru zpřístupnění turistické stezky k hraničnímu přechodu Modrý sloup. Nedomníváme se, 

že by umístění naučných tabulí v terénu mohlo mít jakýkoliv jiný negativní vliv na životní prostředí. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

ZZ  ppoossoouuzzeenníí  ppllyynnoouuccíícchh  vv  DDookkuummeennttaaccii  aa  zzeejjmméénnaa  zz  NNaattuurroovvééhhoo  ppoossoouuzzeenníí  vv  ppřříílloozzee  HH..IIIIII..  ddookkuummeennttaa--

ccee  ppllyynnee,,  žžee  zzáámměěrr  čč..3344  PPoouuttnniicckkáá  sstteezzkkaa  JJoosseeffaa  VVáácchhaallaa  aa  zzáámměěrr  čč..11  PPřřeesshhrraanniiččnníí  sstteezzkkaa  MMooddrrýý  sslloouupp  

mmaajjíí  vvýýzznnaammnnýý  nneeggaattiivvnníí  vvlliivv  nnaa  PPOO  aa  EEVVLL  ŠŠuummaavvaa..  MMeezzii  hhllaavvnníí  ddůůvvooddyy  ppaattřříí  nneeggaattiivvnníí  vvlliivvyy  zzee  zzvvýýššee--

nnééhhoo  ppooččttuu  ttuurriissttůů  aa  kkuummuullaaccee  nneeggaattiivvnníícchh  vvlliivvůů  ss  oossttaattnníímmii  zzáámměěrryy  sskkuuppiinnyy  MMooddrraavvsskkoo..  PPřřííppaaddnnoouu  

rreeaalliizzaaccii  oobboouu  zzáámměěrrůů  llzzee  ppoovvoolliitt  ppoouuzzee  vv  ppřřííppaadděě  pprrookkáázzáánníí  ppřřeevvaahhyy  jjiinnééhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzáájjmmuu,,  aa  ttoo  vvee  

vvaarriiaannttěě  ss  nneejjmmeennššíímm  mmoožžnnýýmm  vvlliivveemm,,  ppřřiiččeemmžž  jjeejjiicchh  ppřřííppaaddnnáá  rreeaalliizzaaccee  bbyy  mmuusseellaa  bbýýtt  ppooddmmíínněěnnaa  ii  

zzaajjiiššttěěnníímm  kkoommppeennzzaaččnníícchh  ooppaattřřeenníí  ppooddllee  ssmměěrrnniiccee  oo  ssttaannoovviiššttíícchh,,  rreesspp..  ppooddllee  §§  4455ii  ooddsstt..  1111  ZZOOPPKK))..  

 

V.2.13 Okrašlovací spolek Zdíkovska  ze dne 17.5.2018 

Podstata vyjádření – 

1) Požadujeme zpracovatele doplnit kompenzační opatření k otevření Luzenského údolí o uza-

vření hraničního chodníku mezi Luzným a Poledníkem. Dále je upozornění, že zpracovatelé kompenzač-

ních opatření nepracují s činností integrovaného záchranného sboru,  

2). Pokud se kompenzační opatření prosadí, tak nemáme jistotu, zda budou provedeny před 

schválením inkriminovaných záměrů v dostatečně dlouhém předstihu, např. 1-2 roky. 

 3) Pokud NP Šumava "rezignoval" pod vedením MŽP na výkonnou strážní službu (není adekvát-

ní počet strážců na území NP Šumava), tak nevěříme tomu, že budou kompenzační opatření dodržována a 

vymáhána. 

4) Připomínáme, že do dnešní doby ochrana území s výskytem tetřeva hlušce ze strany MŽP a 

NP Šumava není prováděna, protože klidová území nebyla schválena a není to o tom, že nyní se provádí 

posuzování daných záměrů na životní prostředí (EIA). 

 

Požadují neotvírat stezku Luzenským údolím, protože se nejedná o veřejný zájem ale zájem poli-

tický. Pokud bude otevřena, požadují splnit výše uvedené požadavky. 
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VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

KKoommppeennzzaaččnníí  ooppaattřřeenníí  nneejjssoouu  vv  rráámmccii  DDookkuummeennttaaccee,,  pprroottoožžee  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  nneessppaaddaajjíí  ddoo  pprroocceessuu  

EEIIAA..  BByyllaa  bbyy  nnaavvrržžeennaa  vv  rráámmccii  ppoovvoolleenníí  zzáámměěrrůů,,  uu  kktteerrýýcchh  bbyy  ssee  pprrookkáázzaallaa  ppřřeevvaahhaa  jjiinnééhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  

zzáájjmmuu,,  aa  ttoo  vvee  vvaarriiaannttěě  ss  nneejjmmeennššíímm  mmoožžnnýýmm  vvlliivveemm,,  ppřřiiččeemmžž  jjeejjiicchh  ppřřííppaaddnnáá  rreeaalliizzaaccee  bbyy  mmuusseellaa  bbýýtt  

ppooddmmíínněěnnaa  ii  zzaajjiiššttěěnníímm  kkoommppeennzzaaččnníícchh  ooppaattřřeenníí  ppooddllee  ssmměěrrnniiccee  oo  ssttaannoovviiššttíícchh,,  rreesspp..  ppooddllee  §§  4455ii  ooddsstt..  

1111  ZZOOPPKK  ..  DDooddrržžoovváánníí  aa  vvyymmááhháánníí  kkoommppeennzzaaččnníícchh  ooppaattřřeenníí  aannii  zzvvýýššeenníí  ppooččttuu  ssttrráážžccůů,,  nneellzzee  zzaajjiissttiitt  

vv  rráámmccii  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA..  

VV  rráámmccii  pprroocceessuu  EEIIAA  jjee  nnuuttnnoo  vvyycchháázzeett  zz  aakkttuuáállnněě  ppllaattnnýýcchh  zzáákkoonnůů  aa  ppřřeeddppiissůů..  KKddyybbyy  bbyyllaa  kklliiddoovváá  

úúzzeemmíí  vvyyhhllááššeennaa,,  bbyyll  bbyy  ttoo  zzcceellaa  jjiissttěě  vvhhooddnnýý  ppooddkkllaadd  pprroo  pprroocceess  EEIIAA..    NNeenníí  aallee  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  ooddůů--

vvooddnněěnnéé,,  pprroocceess  EEIIAA  nneerreeaalliizzoovvaatt,,  pprroottoožžee  kklliiddoovváá  úúzzeemmíí  nneejjssoouu  vvyyhhllááššeennaa..  

VV  DDookkuummeennttaaccii  nneebbyyllaa  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrrůů  zzee  sskkuuppiinnyy  MMooddrraavvsskkoo  ddooppoorruuččeennaa  kk  rreeaalliizzaaccii  aa  sstteejjnněě  ttaakk  nneenníí  

ddooppoorruuččeennaa  jjaakkoo  cceelleekk  kk  rreeaalliizzaaccii  aannii  vv  ppoossuuddkkuu..  

V.2.14 Platforma Vědci pro Šumavu, ze dne 18.5.2018 

Podstata vyjádření – 

Dokumentace by měla být doplněna o návrh dostatečně účinných zmírňujících a kompenzačních 

opatření. Zejména se jedná o plán zpřístupnění turistické stezky k hraničnímu přechodu Modrý sloup. Pře-

devším u záměrů, u kterých nebyl vyloučen významný negativní vliv by mělo být provedeno podrobnější 

hodnocení formou doplnění dokumentace, nebo zajištěním následného plnohodnotného posouzení jednotli-

vých záměrů. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

ZZáámměěrryy,,  uu  kktteerrýýcchh  bbyyll  vv  DDookkuummeennttaaccii  iiddeennttiiffiikkoovváánn  vvýýzznnaammnnýý  nneeggaattiivvnníí  vvlliivv  nnaa  ppřřeeddmměětt  oocchhrraannyy  PPOO  aa  

EEVVLL  ŠŠuummaavvaa  nneebbyyllyy  ddooppoorruuččeennyy  kk  rreeaalliizzaaccii..  SStteejjnnýý  pprriinncciipp  jjee  ppoouužžiitt  ii  vv  ppoossuuddkkuu..  NNeeppoovvaažžuujjii  pprroottoo  zzaa  

ppoottřřeebbnnéé  nnaavvrrhhoovvaatt  pprroo  ttyyttoo  zzáámměěrryy  ddaallššíí  zzmmíírrňňuujjííccíí  ooppaattřřeenníí..  KKoommppeennzzaaččnníí  ooppaattřřeenníí  bbyy  bbyyllaa  nnaavvrržžeennaa  

vv  rráámmccii  ppoovvoolloovvaaccííhhoo  pprroocceessuu  vv  ppřřííppaadděě  pprrookkáázzáánníí  jjiinnééhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzáájjmmuu..  

 

Podstata vyjádření – 

V dokumentaci jsou nedostatečně, popsány specifikace kompenzačních a zmírňujících opatření, 

která budou vyrovnávat negativní vliv realizovaných záměrů, které by měly být realizovány před zahájením 

realizace záměrů. Apelují na příslušné orgány státní správy OP, aby funkčnost kompenzačních a zmírňují-

cích před realizaci záměru garantovala veškerými možnými nástroji. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

NNáávvrrhh  zzmmíírrňňuujjííccíícchh  ooppaattřřeenníí  vv  DDookkuummeennttaaccii  jjee  uuvveeddeenn..  VVzzhhlleeddeemm  kk  řřeeššeenníí  oobbssaahhuu  DDookkuummeennttaaccee  aa  

úúpprraavvěě  jjeejjíí  ssttrruukkttuurryy  oopprroottii  ppřříílloozzee  čč..  zzáákkoonnaa  ssee  vveellmmii  pprroobblleemmaattiicckkéé  jjee  vvššeecchhnnyy  nnaajjíítt..    ZZmmíírrňňuujjííccíí  ooppaatt--

řřeenníí  pprroo  zzáámměěrryy,,  kktteerréé  jjssoouu  vv  rráámmccii  ppoossuuddkkuu  ddooppoorruuččeennyy  kk  rreeaalliizzaaccii  bbyyllaa  vv  rráámmccii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu  

pprroovvěěřřeennaa  aa  jjssoouu  nnaavvrržžeennaa  vv  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  KKoommppeennzzaaččnníí  ooppaattřřeenníí  nneejjssoouu  vv  rráámmccii  pprroocceessuu  EEIIAA  

nnaavvrrhhoovváánnaa,,  ssppaaddaajjíí  ddoo  ssaammoossttaattnnééhhoo  řříízzeenníí  ––  vviizz  ppřřeecchháázzeejjííccíí  kkoommeennttáářřee..  
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Podstata vyjádření – 

Uvádějí, že realizace vybraných záměrů je možná pouze v případě, že rušení a další negativními 

vlivy budou v území NP resp. PO Šumava účinně kompenzovány a budou vytvořeny funkční "klidové oblas-

ti“ a proto požadují doplnění dále uvedených opatření .  

- vymezit rozsáhlá klidová území nad rámec současné, případně navrhované jádrové zóny, a to 

především v oblastech Modravských slatí, Hůrecké slatě-Křemelná, Vltavského luhu a hraničního hřebene 

Trojmezná-Smrčina; 

- zpracovat a implementovat koncepci renaturalizace účelových komunikací v jádrových zónách a 

klidových územích NP tak, aby v těchto územích kromě vybraných páteřních komunikací došlo k faktickému 

znepřístupnění účelových komunikací a lesních cest pro veškerá vozidla (vstup pěších do tohoto území 

nevylučujeme); 

- zpracovat a implementovat novou koncepci požární ochrany v NP tak, aby v klidových územích 

nebylo nutné prořezávat cesty a zpřístupňovat území pro automobilní hasičskou techniku; 

- stanovit a implementovat pravidla zimního provozu, tj. prohrnování cest a režimu údržby tras pro 

běžecké lyžování, která vyloučí ruše nf tetřeva i dalších druhů; 

- důsledně využívat všechna možná zákonná opatření při porušení zákazu letů v nízkých výškách 

nad  územím NP; 

- vyřešit majetkové závazky v jádrových zónách a klidových oblastech NP. Z hlediska eliminace 

rušivých vlivů v těchto územích požadujeme provedeni výkupu či výměny pozemků, které zde doposud 

nejsou v majetku státu (soukromí vlastníci, obce atd.). Dále považujeme za nezbytné vypořádat majetkové 

závazky Správy NPŠ k objektům v jádrových zónách/klidových územích, jejichž další údržba a užívání 

představuje nežádoucí rušení a negativní zátěž na biotopy jádrových oblastí. Konkrétně máme na mysli 

např. údržbu objektu Roklanská hájenka nebo stavební úpravy a režim provozu objektu Březník, kde do-

chází k nežádoucí kumulaci negativních vlivů s předkládaným záměrem otevření turistické trasy přes Modrý 

sloup. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

PPoottřřeebbaa  ssttaannoovveenníí  zzmmíírrňňuujjííccíícchh  ooppaattřřeenníí  uu  zzáámměěrrůů,,  kktteerréé  bbuuddoouu  vv  rráámmccii  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  ddooppoorruuččee--

nnyy  kk  rreeaalliizzaaccii  bbuuddoouu  vv  ddeeffiinniittiivvnníí  vveerrzzii  ssoouuččáássttíí  ZZáávvaazznnééhhoo  ssttaannoovviisskkaa..  DDooppllnněěnníí  vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  kkoomm--

ppeennzzaaččnníícchh  ooppaattřřeenníí  nneenníí  vv  pprraavvoommooccii  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  aa  ttoo  jjeeddnnaakk  pprroottoo,,  žžee  kkoommppeennzzaaččnníí  ooppaattřřeenníí  

ppřřii  ppoovvoolleenníí  zzáámměěrrůů  ss  vvýýzznnaammnnýýmm  nneeggaattiivvnníímm  vvlliivveemm  nnaa  ppřřeeddmměěttyy  oocchhrraannyy  PPOO  aa  EEVVLL  ŠŠuummaavvaa  bbuuddoouu  

ppřřííppaaddnněě  ssttaannoovveennaa  vv  ssaammoossttaattnnéémm  ppoovvoolloovvaaccíímm  pprroocceessuu  aa  ppaakk  ii  pprroottoo,,  žžee  vvýýššee  uuvveeddeennéé  ppoožžaaddaavvkkyy  

jjssoouu  nnaadd  rroozzssaahh  řřeeššeenníí  aa  ttíímm  mmoožžnnoossttii  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA..  
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V.2.15 Úřad Zemské vlády pro Horní Rakousy, Ředitelství pro územní pláno-

vání a rozvoj venkova, oddělení pro ochranu přírody ze dne 23.5.2018 

Podstata vyjádření – 

Z 34 jednotlivých záměrů se jich 31 nachází ve větší vzdálenosti než 4 km od hornorakouská hra-

nice. Tyto záměry nepředstavují žádné ohrožení chráněných statků Evropského chráněného prostoru 

(ESG) Šumava a Mühltäler, popř. pro hornorakouský ekosystém, popř. pro hornorakouský obraz krajiny. 

 

Opatření „9. Vyhlídka u kamenného moře – Plešné jezero (Plöckensteiner See)“ se nachází ve 

vzdálenosti okolo 700 m od státní hranice s Horními Rakousy a počítá se zřízením dřevěné lávky v délce 

cca 10 m a nízké rozhledny ze dřeva (výška cca 2 m) v blízkosti stávající turistické cesty. 

Dotčená oblast je již v současnosti turisticky využívána. Záměr se nachází v blízkosti tří turistic-

kých cest a lyžařské stopy „Plešné jezero“ (Plöckensteiner See) a jeho okolí patří k nejvíce navštěvovaným 

místům národního parku. 

Z důvodu současného místního zatížení turisty nebude mít vliv opatření na ESG Šumava a 

Mühltäler, ani na hornorakouský ekosystém, popř. na hornorakouský obraz krajiny významný negativní 

dopad. Případné rušení bude omezeno na bezprostřední blízké okolí opatření. Stavba nebude z rakouské 

strany viditelná a nezvýší výrazně atraktivnost rakouských turistických cest. 

 

Opatření 10. Cyklostezka Rosenauer-Denkmal – státní hranice, hraniční kámen 11/-11/6 se na-

chází přibližně ve vzdálenosti 4 km od hornorakouské státní hranice. Počítá se se zřízením nové cyklostez-

ky v délce cca 0,34  km se šířkou 2 m. Cyklostezka spojuje novou cyklostezku od hraničního kamene 11/-

11/6 s křižovatkou cest u památníku Rosenauer Denkmal. Územím vedou dvě frekventované turistické ces-

ty (podél Schwarzenberského plavebního kanálu k Rosenauerově nádrži (Rosenauer-Schwelle) a cesta k 

Třístoličníku (Dreisesselweg)) a na bavorské straně se napojuje stávající cyklostezka. 

Vliv opatření 10 na ESG Šumava a Mühltäler, ani na hornorakouský ekosystém, popř. na horno-

rakouský obraz krajiny není výrazně negativní. 

 

Opatření 19. Obnovení veřejného užívání – Kalamitní (Rückungsweg Kalamitní) se nachází okolo 

1,1 km severovýchodně od takzvaného Trojmezí (Dreieckmark) na hornorakouské zemské hranici s Čes-

kem. Opatření zahrnuje opatření cesty „Kalamitní svážnice“ (Rückungsweg Kalamitní) značkami jako turis-

tické cesty v délce 2,2 km. Záměr zamýšlí nepřímo také označení přístupových cest k této svážnici a sice 

od Trojmezné cesty (Dreiländereckweg)/Stoličná, popř. zřízení paralelní trasy od Ježové cesty (Iglbachweg) 

podél Stockého potoka (Iglbach). 

Opatření, které se nachází nejblíže k hornorakouské hranici, je značkování cesty „Kalamitní sváž-

nice“ (Rückungsweg Kalamitní). Napojení vedou odtud přímo na sever (směrem pryč od Horních Rakous). 

„Kalamitní svážnice“ (Rückungsweg Kalamitní) je lesnická cesta, zřízená pro odvážení dřeva, kte-

rá je napojena oboustranně na cestu podél Schwarzenberského plavebního kanálu (modré turistické zna-

čení). Jedná se o stávající lesnickou cestu. Nejsou naplánovány žádné stavební práce, pouze značkování 
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cest pro zpřístupnění turistům. Cesta není napojena na žádné turistické cesty na německé a na rakouské 

straně. 

Jako hlavní příčiny ohrožení rysa v hornorakouském ESG jsou v plánu řízení uvedeny ilegální lov 

a fragmentace krajiny stavbou dopravních komunikací, rozvojem sídlišť a zpřístupňování turistice. Přímé 

rušení a plašení (především zvyšováním intenzity turismu a lesního hospodářství) je uvedeno zejména pro 

hornorakouské únikové oblasti (např. skalnatá území, ...). Kvalita těchto oblastí nebude předmětným opat-

řením 19 zhoršena. 

Dále je uveden rozbor období   a časů aktivity rysa. Ze srovnání těchto vzorů aktivity rysa podle 

denních časů a ročních období s těžištěm budoucích turistických aktivit na stávající lesnické cestě je zřej-

mé, že zde téměř nedochází k překrývání. Kromě toho je známo, že plašení, která jsou pro divoká zvířata 

„vypočítatelná“ (protože k nim dochází vždy na stejných místech, jako jsou turistické cesty), mají málo nega-

tivní dopady. 

Je proto úhrnem nutno vycházet z toho, že rysí populaci na hornorakouském evropském chráně-

ném území Šumavy a Mühltäler v důsledku realizace opatření – i když bude realizována varianta 1 - nepo-

stihnou žádné výrazně negativní vlivy. 

To platí rovněž pro ekosystém a obraz krajiny na hornorakouské straně (u opatření 19 se obraz 

krajiny a ekosystém v Horních Rakousích žádným způsobem nezmění). 

Co se týče mezistátních úředních konzultací, bude z našeho pohledu dostatečné, aby byly tyto 

konzultace provedeny písemnou formou. 

Z našeho pohledu přiměřený okamžik pro tyto konzultace bude, až bude jasné, která z pěti uve-

dených variant bude realizována a jaké povinnosti s tím budou spojeny (např. z hlediska opatření pro sní-

žení negativních vlivů, případná opatření pro kompenzaci významných negativních vlivů, ...). 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

ZZ  ppooddrroobbnnééhhoo  ppoossoouuzzeenníí  vvlliivvůů  33  zzáámměěrrůů,,  kktteerréé  bbyy  mmoohhllyy  ppřřeeddssttaavvoovvaatt  oohhrroožžeenníí  cchhrráánněěnnýýcchh  ssttaattkkůů  

EEvvrrooppsskkééhhoo  cchhrráánněěnnééhhoo  pprroossttoorruu  ((EESSGG))  ŠŠuummaavvaa  aa  MMüühhllttäälleerr      ppllyynnee,,  žžee  zz  ppoohhlleedduu  ÚÚřřaadduu  ZZeemmsskkéé  vvllááddyy  

pprroo  HHoorrnníí  RRaakkoouussyy,,  ŘŘeeddiitteellssttvvíí  pprroo  úúzzeemmnníí  pplláánnoovváánníí  aa  rroozzvvoojj  vveennkkoovvaa,,  oodddděělleenníí  pprroo  oocchhrraannuu  ppřříírrooddyy  

llzzee  ss  jjeejjiicchh  rreeaalliizzaaccíí  ssoouuhhllaassiitt..  OOssttaattnníí  zzáámměěrryy  jjssoouu  vv  ppřříílliišš  vveellkkéé  vvzzddáálleennoossttii  aa  nneeoovvlliivvnníí  úúzzeemmíí  HHoorrnnííhhoo  

RRaakkoouusskkaa..  ZZpprraaccoovvaatteell  ppoossuuddkkuu  bbeerree  ttoottoo  vvyyjjááddřřeenníí  nnaa  vvěěddoommíí  aa  ppoožžaaddaavveekk  nnaa  kkoonnzzuullttaaccii  zzáámměěrrůů  čč..99  

aa  1100  jjee  zzaaččlleenněěnn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ooppaattřřeenníí..  PPoožžaaddaavveekk  nnaa  kkoonnzzuullttaaccii  ppřřii  ppřříípprraavvěě  zzáámměěrruu  čč..1199  nneebbyyll  ddoo  ooppaatt--

řřeenníí  zzaaččlleenněěnn,,  pprroottoožžee  zzáámměěrr  čč..1199  nneenníí  vv  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa  ddooppoorruuččeenn  kk  rreeaalliizzaaccii..    

 

V.2.16 Vláda Dolního Bavorska ze dne 9.7.2018 

Podstata vyjádření – 

V rámci poskytnuté lhůty bohužel nebylo možné, ještě jednou komplexně prověřit a vyhodnotit 

všechny detaily předložené rozsáhlé dokumentace. Je však zjevné, že jsou tehdejší odhady správy národ-

ního parku v zásadě správné a nadále patřičné a platné. To také potvrzuje srovnání s mezitím zjištěnými 

aktuálními daty výskytu a rozšíření tetřeva v Národním parku Bavorský les. 
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Specifikované záměry se podle toho nacházejí z velké části v oblasti životního prostoru, vhodné-

ho pro tetřeva v bavorsko-českém hraničním pohoří. Citlivost druhu na turistické využívání je v různých 

oblastech střední Evropy dobře doložena.  

Z 34 vyčíslených záměrů jsou zejména u záměrů 1, 11, 15, 26, 29, 31 a 34 dotčeny zájmy ochra-

ny přírody Národního parku Bavorský les. Zpravidla se zde jedná o hraniční přechody, popř. o turistické 

cesty k hraničním přechodům. Tyto již byly podrobně popsány ve stanovisku z roku 2015. 

 

U záměrů 26 a 29 se jedná o záměry čistě na české straně, ale s jistými dopady na chráněné 

statky na bavorské straně.  V oblasti obou těchto záměrů (Rachelschwelle, Rachelforsthaus) se nachází 

jedno z nejdůležitějších míst výskytu tetřeva v hraniční oblasti mezi oběma národními parky s důležitými 

tokaništi a místy odchovu mladých tetřevů.  Že může vést zvýšení intenzity turistického využívání ke ztrátě 

životního prostoru, bylo prokázáno např. u silně frekventovaných oblastí, jako jsou Rachel- nebo Lusengip-

fel (Rösner et al. 2014: Landscape Ecology 29, str. 55–66). 

 

Proto důrazně odrazujeme z důvodu starosti o populaci, která je ještě schopná přežití, od zvyšo-

vání intenzity využívání pro turistické účely. Podobně lze nahlížet na záměr 31. I zde se lze obávat, že nové 

turistické zařízení bude mít za následek vyšší počet návštěvníků a s tím negativní dopady na tetřeva v ob-

lasti pramene Vltavy až po Siebensteinkopf. 

Prosíme proto úhrnem, aby byla, pokud možno při probíhajícím opatření, popř. při konkrétní reali-

zaci jednotlivých záměrů a opatření, zohledněna upozornění a doporučení, uvedená v přiloženém stanovis-

ku. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  

ZZpprraaccoovvaatteell  ppoossuuddkkuu  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí,,  žžee  uu  zzáámměěrrůů  11,,  1111,,  1155,,  2266,,  2299,,  3311  aa  3344  jjssoouu  ddoottččeennyy  zzáájjmmyy  

oocchhrraannyy  ppřříírrooddyy  NNáárrooddnnííhhoo  ppaarrkkuu  BBaavvoorrsskkýý  lleess..  

DDáállee  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí,,  žžee  oodd  rreeaalliizzaaccee  ttěěcchhttoo    zzáámměěrrůů  VVllááddaa  DDoollnnííhhoo  BBaavvoorrsskkaa  ddůůrraazznněě  ooddrraazzuujjee  ii  ttoo,,  žžee  

jjaakkoo  mmoožžnnáá  ooppaattřřeenníí  pprroo  zzmmíírrnněěnníí  nneežžááddoouuccíícchh  vvlliivvůů  uuvvááddíí  zzáákkaazz  ppřřííssttuuppuu  pprroo  ppssyy  aa  ccyykklliissttyy..    

PPrroo  úúppllnnoosstt  uuvvááddíímm,,  žžee  vv  rráámmccii  DDookkuummeennttaaccee  vvššeecchhnnyy  zzáámměěrryy  vvee  sskkuuppiinněě  MMooddrraavvsskkoo  nneebbyyllyy  ddooppoorruu--

ččeennyy  kk  rreeaalliizzaaccii  sstteejjnněě  nneejjssoouu  jjaakkoo  cceelláá  sskkuuppiinnaa  ddooppoorruuččeennyy  kk  rreeaalliizzaaccii  vv  rráámmccii  ppoossuuddkkuu..  ZZ  vvýýššee  uuvvee--

ddeennééhhoo  sseezznnaammuu  ttaakk  ppoouuzzee  zzáámměěrr  čč..  1155  jjee  vv  DDookkuummeennttaaccii  ddooppoorruuččeenn  kk  rreeaalliizzaaccii  aa  sstteejjnněě  ttaakk  jjee  ddooppoo--

rruuččeenn  ii  vv  ppoossuuddkkuu..  JJddee  oo  rreeaalliizzaaccii  RRoozzhhlleeddnnyy  nnaa  MMooddrraavvsskkéé  hhoořřee,,  kktteerráá  jjee  oodd  ssttááttnníí  hhrraanniiccee  vvzzddáálleenn  aa  

vvzzdduuššnnoouu  ččaarroouu  ccccaa  66  kkmm..  SS  oohhlleeddeemm  nnaa  vvýýšškkuu  rroozzhhlleeddnnyy  ––  ddoo  3300  mm,,  vvýýšškkuu  kkooppccee,,  kkddee  mmáá  bbýýtt  rreeaalliizzoo--

vváánnaa  aa  vvýýšškkuu  vvrrcchhoollkkůů  mmeezzii  nníímm  aa  ssttááttnníí  hhrraanniiccíí  ((kktteerréé  jjssoouu  mmnnoohheemm  vvyyššššíí))  nneenníí  pprraavvdděěppooddoobbnnéé,,  žžee  bbyy  

mmoohhllaa  bbýýtt  zz  úúzzeemmíí  DDoollnnííhhoo  BBaavvoorrsskkaa  vviiddiitteellnnáá..  VV  DDookkuummeennttaaccii  jjee  mmoožžnnoosstt  ppřřeesshhrraanniiččnníícchh  vvlliivvůů  vvyylloouu--

ččeennaa..  TTeennttoo  zzáámměěrr  nneebbyyll  aannii  zzee  ssttrraannyy  VVllááddyy  DDoollnnííhhoo  BBaavvoorrsskkaa  kkoommeennttoovváánn  vvee  vvyyjjááddřřeenníí  kk  OOzznnáámmeenníí  

vv  rrooccee  22001155..  
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VI.  CELKO VÉ PO SOUZ ENÍ AK CEPT OVAT ELNO ST I Z ÁMĚ RU 

Z  HLEDISKA VL IVŮ NA Ž IVOT NÍ PROST ŘEDÍ A VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ  

"Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupněné území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v 

Ptačí oblasti Šumava" vyhodnocuje vliv celkem 34 dílčích záměrů, resp. 38 individuálních projektů. 

Jedná se o proznačování, rekonstrukci i výstavbu nových pěších a cyklistických tras (15 turistic-

kých tras a 1 naučná stezka, 4 cyklostezky v souhrnné délce cca 80 km), dále 8 rozhleden a vyhlídek, 3 

nové přestupové body na státní hranici se Spolkovou republikou Německo, 1 výstavba nové chaty v místě 

chaty stávající a 1 občerstvovací zařízení. Součástí souhrnu jsou také 4 záměry na obnovu vodních nádrží 

a 1 záměr zajištění likvidace odpadních vod z objektu Hájenka Březník. 

Záměry jsou lokalizovány převážně v biotopu tetřeva hlušce, definovaného studií fragmentace 

(Bufka et al. 2014). Jejich souhrnné vyhodnocení umožnilo maximálně zohlednit kumulaci vlivů na nejcitli-

vější předměty ochrany lokalit Natura 2000, zejména tetřeva hlušce a rysa ostrovida.  

Významnost vlivů dílčích záměrů dále roste jejich vzájemnou kumulací, zejména v území Mod-

ravska, Královského hvozdu a Třístoličníku. S nimi spolupůsobí impakt stávajícího turistického ruchu v 

území a vlivy způsobené lesnickou činností (zejm. asanací kůrovce). Oproti lesnickým pracím se pohyb 

turistů vyznačuje vyšší frekvencí a nahodilostí a je tak pro druhy citlivé k rušení zřejmě více limitující. Z 

uvedených důvodů jsou konstatovány významné vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, převážně z důvodů 

ovlivnění tetřeva hlušce, rysa, případně jeřábka obecného (obdobné nároky jako tetřev), tetřívka obecného 

(20a, 32), perlorodky říční vranky obecné a mihule potoční (vše u záměru č. 32) případně šikoušku zelené-

ho (2). V řadě jednotlivých případů jsou kromě předmětů „naturové“ ochrany negativně zasaženy i další 

zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, což negativní dopady na faunu a flóru dále zintenzivňuje.  

Vlivy na ostatní složky životního prostředí – obyvatelstvo a veřejné zdraví i další složky životního 

prostředí - půda, ovzduší, vody (kromě záměrů přímo zasahujících do povrchových vod), horninové prostře-

dí atd. jsou většinou pouze mírné, zanedbatelné či prakticky žádné. 

V rámci dokumentace i její přílohy H.III. byly podrobně popsány a vyhodnoceny možné negativní 

vlivy přesahující státní hranice. Jedná se o vlivy, které se mohou projevit na území Spolkové republiky Ně-

mecko, konkrétně na území Dolního Bavorska a na území Rakouské republiky – Horní Rakousy. K těmto 

vlivům se obě zemně vyjádřily.  

Ve vyjádření Vlády Dolního Bavorska se uvádí, že z 34 vyčíslených záměrů jsou zejména u zá-

měrů 1, 11, 15, 26, 29, 31 a 34 dotčeny zájmy ochrany přírody Národního parku Bavorský les. V závěru je 

uvedeno -  U záměrů 26 a 29 se jedná o záměry čistě na české straně, ale s jistými dopady na chráněné 

statky na bavorské straně. V závěru vyjádření důrazně odrazují od realizace záměrů z důvodů starosti 

zejména o populaci tetřeva hlušce a rysa. 

Ve vyjádření úřadu Zemské vlády pro Horní Rakousy, Ředitelství pro územní plánování a rozvoj 

venkova, oddělení pro ochranu přírody je uvedeno, že se jich týkají pouze záměry č. 9, 10 a 19. S realizací 

těchto záměrů souhlasí. 

Z celkového množství 38 individuálních projektů, bylo v Dokumentaci vyhodnoceno 13 bez vý-

znamně negativního vlivu a  25 záměrů s významně negativními vlivy. Na základě prací provedených 
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v rámci posudku bylo vyhodnoceno v posudku 17 bez významně negativního vlivu, na které je navrženo 

vydat souhlasné závazné stanovisko a 21 záměrů s významně negativními vlivy, pro které je navrženo vy-

dat nesouhlasné závazné stanovisko. 

 

Seznam záměrů, pro které je vydáno souhlasné závazné stanovisko – 

Číslo Záměr 

6 Rozhledna Můstek 

7 Rozhledna Polom 

9 Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero 

10 Cyklotrasa Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. kámen 11/-11/6 

15 Rozhledna na Modravské hoře 

17 Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda 

18 Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda 

20a Vyhlídka Chlum 

20b Vyhlídka Borová Lada 

20c Vyhlídka Zelená hora 

21 Proznačení Keltské stezky Strážný 

22 Cyklotrasa Rechle - Modrava (varianta po silnici III/16910) 

23 Obnova veřejného využití křížové stezky Stožec 

24 Nově značená stezka Javoří cesta -Zelená hora – Mechov 

25 Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem 

27 Obnova plavební nádrže Rosenauerova 

30 Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické 
 

Seznam záměrů, pro které je vydáno nesouhlasné závazné stanovisko – 

Číslo Záměr 

1 Přeshraniční stezka Modrý sloup 

2 Obnova veřejného využití – Lávková cesta 

3 Obnova veřejného využití – Dámská cesta 

4 Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero stěna 

5 Přístup k Juránkově chatě 

8 Rozhledna Antýgl včetně přístupu 

11a 
Přestupové body na státní hranici - stanovení období a dalších podmínek pro otevření 
tras: pod Poledníkem 

11b Plesná (Bendlova cesta) 

11c Střelecký průsmyk 

12 Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník 

13 
Obnova veřejného využití - cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - 
Javoří Pila - Modrava 

14 
Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zbořený most – na 
soutoku 

16 Obnova veřejného využití – Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hoschachten 

19 Obnova veřejného využití – Kalamitní 
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Číslo Záměr 

26 Roklanská hájenka jako horská bouda 

28 Obnova plavební nádrže Rokytecká 

29 Obnova plavební nádrže Roklanská 

31 Nové turistické zařízení nad pramenem Vltavy, na úbočí Stráže - u odbočky na Bučinu 

32 Oprava hráze a obnova rybníka na Strážném 

33 Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila 

34 Poutnická stezka Josefa Váchala 
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VI I .  NÁVRH ST ANO VISKA  

 

Ministerstvo životního prostředí 

100 00, Praha 10 – Vršovice, Vršovická 65 

 

V Praze, dne: ….........…….  

Číslo jednací: ……….......... 

Vyřizuje:………………. 

Tel: ……………………. 

 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽI-

VOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

(dále jen „závazné stanovisko“) 

 

podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změ-

ně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

 

VII. I  Povinné údaje  

VII.1.1 Název záměru 

Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlu-

šce v ptačí oblasti Šumava 

VII.1.2 Kapacita záměru 

"Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupněné území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v 

Ptačí oblasti Šumava" vyhodnocuje vliv celkem 34 dílčích záměrů, resp. 38 individuálních projektů. 

Jedná se o proznačování, rekonstrukci i výstavbu nových pěších a cyklistických tras (15 turistic-

kých tras a 1 naučná stezka, 4 cyklostezky v souhrnné délce cca 80 km), dále 8 rozhleden a vyhlídek, 3 

nové přestupové body na státní hranici se Spolkovou republikou Německo, 1 výstavba nové chaty v místě 

chaty stávající a 1 občerstvovací zařízení. Součástí souhrnu jsou také 4 záměry na obnovu vodních nádrží 

a 1 záměr zajištění likvidace odpadních vod z turisticky využívaného objektu oznamovatele. 
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VII.1.3 Zařazení záměru dle přílohy č.1 

Záměr nespadá pod žádnou z kategorií vyjmenovaných v Příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů; podle tohoto zákona však spadá mezi 

záměry vyžadující zjišťovací řízení podle: 

§ 4 odst. 1 písm. f): záměry podle § 3 písm. a) bodu 2, tedy stavby, zařízení, činnosti a technolo-

gie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Toto zařazení se současně vztahuje i na všechny jednotlivé záměry. 

VII.1.4 Umístění záměru 

Kraj:  Jihočeský, Plzeňský 

Obec:   Modrava, Železná Ruda, Horská Kvilda, Prášily, Srní, Nová Pec, Stožec, Kvilda, 

Volary, Borová Lada, Strážný  

Katastrální území:  Filipova Huť, Javoří Pila, Alžbětín, Špičák, Hojsova Stráž, Hůrka u Želez-

né Rudy, Horská Kvilda, Prášily, Srní, Nová Pec, Stožec, Kvilda, Chlum u Volar, Borová Lada, Strážný, 

Hliniště 

VII.1.5 Obchodní firma oznamovatele 

Správa Národního parku Šumava 

VII.1.6 IČ oznamovatele 

00583171 

VII.1.7 Sídlo oznamovatele 

I. máje 260, 383 01 Vimperk 
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VII.1.8 Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, pro-

vozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za úče-

lem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů 

záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

V následujícím textu jsou uvedeny podmínky, které se vztahují pouze na záměry, které byly 

v rámci posudku vyhodnoceny jako záměry, které nemají významný vliv na PO a EVL Šumava a které lze 

proto doporučit k realizaci. Jedná se o následujících 17 záměrů a projektů – 

Číslo Záměr 

6 Rozhledna Můstek 

7 Rozhledna Polom 

9 Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero 

10 Cyklotrasa Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. kámen 11/-11/6 

15 Rozhledna na Modravské hoře 

17 Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda 

18 Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda 

20a Vyhlídka Chlum 

20b Vyhlídka Borová Lada 

20c Vyhlídka Zelená hora 

21 Proznačení Keltské stezky Strážný 

22 Cyklotrasa Rechle - Modrava (varianta po silnici III/16910) 

23 Obnova veřejného využití křížové stezky Stožec 

24 Nově značená stezka Javoří cesta -Zelená hora – Mechov 

25 Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem 

27 Obnova plavební nádrže Rosenauerova 

30 Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické 
 

Ostatní záměry a projekty nejsou doporučeny k realizaci, a proto pro ně nejsou navržena žádná 

zmírňující opatření. Kompenzační opatření ve smyslu zák.č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

nejsou v procesu EIA navrhována, protože jsou k realizaci doporučeny pouze záměry, které nemají vý-

znamný vliv na PO a EVL Šumava. 

VII.1.8.1 Podmínky pro fázi přípravy záměrů 

1. Před započetím realizace záměrů provést dendrologický průzkum v trase záměrů. V rámci 

tohoto průzkumu bude proveden návrh kácení pouze těch stromů v těsné blízkosti záměrů, 

které by po realizaci záměru bezprostředně ohrožovaly bezpečnost turistického provozu. Na 

informačních tabulích bude umístěno upozornění na nebezpečí pádu stromů. Rozsah káce-

ných stromů bude před realizací odsouhlasen s NP Šumava. 

2. Pro povrchovou úpravu dřevěných staveb (rozhledny a vyhlídky – č. 6, 7, 9, 15, 20a, 20b, 

20c) zvolit nátěry v tlumených odstínech „přírodních“ barev s cílem minimalizovat případný 

rušivý vliv na krajinu. Vyšší stavby (záměry č. 6, 7, 9, 15, 20b) navrhnout jako důsledně 

opláštěné, aby se minimalizoval přenos rušivých akustických i vizuálních vlivů (např. hovor či 
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křik návštěvníků při výstupu na věž) do okolí. K instalaci protikolizního leteckého osvětlení 

přistupovat pouze ve zcela nevyhnutelných případech, a omezit tím rušivý vliv ve večerních 

hodinách či za snížené viditelnosti. 

3. Záměr č. 7 - Rozhledna Polom – přístupová trasa k rozhledně bude navržena po stávající 

lesní cestě od východně umístěné turistické cesty v délce cca 1,1 km na vrcholu kopce 

1292 m.n.m. Přístup k rozhledně nebude zokruhován. Na přístupové cestě k rozhledně bude 

zakázán vstup se psy a vjezd cyklistů. 

4. V rámci přípravy záměrů č. 9. Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero a č.10 Cyklotrasa 

Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. kámen 11/-11/6, před jejich realizací provést kon-

zultaci projektů s Úřadem Zemské vlády pro Horní Rakousy, Ředitelství pro územní plánování 

a rozvoj venkova, oddělení pro ochranu přírody. 

5. Záměru 15 - Rozhledna Modravská hora – stavba bude plánována na 20 let provozu. Pro-

dloužení doby provozu bude provedeno po vyhodnocení aktuálního stavu výskytu tetřeva 

hlušce. Konstrukce rozhledny bude navržena opláštěná, aby bylo minimalizováno šíření 

akustického a vizuálního zatížení do okolí. Provoz bude omezen na období od 15.7. do 

15.11.  

6. Záměr 17  - Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda – trasa bude vedena při stávající silnici v 

průseku zimní lyžařské trasy bez nadbytečných konstrukcí (náspy, odvodnění, mosty), pouze 

v místech nutného přechodu přes mokré úseky s dřevěnými konstrukcemi. Bude mít charak-

ter rozšířeného singltreku o flexibilní šířce cca 1÷3 m (v souladu s TP 179 - Navrhování ko-

munikací pro cyklisty), maximálně kopírující tvar terénu a vyhýbající se vzrostlým stromům, 

bez limitů poloměrů zatáček, limitů pro krátké skloněné úseky apod.  

7. Záměr 18 - Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda - V trase plánované cyklistické cesty podél 

silnice II. třídy bude nově vedena i zimní strojově upravovaná lyžařská trasa. Technické řeše-

ní bude bez nadbytečných konstrukcí (náspy, odvodnění, mosty), pouze v místech nutného 

přechodu přes mokré úseky s dřevěnými konstrukcemi. Cyklostezka bude mít charakter roz-

šířeného singltreku o flexibilní šířce cca 1÷3 m (v souladu s TP 179 - Navrhování komunikací 

pro cyklisty), maximálně kopírující tvar terénu a vyhýbající se vzrostlým stromům, bez limitů 

poloměrů zatáček, limitů pro krátké skloněné úseky apod.  

8. Záměr č. 20a – Vyhlídka Chlum –vyhlídka bude uzavřena v období 1.2.-15.6. Změnu tohoto 

období lze realizovat pouze v případě, že se prokazatelně prokáže, že nedojde k negativním 

vlivům na tetřívka obecného. 

9. Záměr 21 - Proznačení Keltské stezky Strážný  - Cesta do oblasti Homole a Skalnatého hřbe-

tu bude otevřena  v období  15.7. do 15.11. Změnu tohoto období lze realizovat pouze v pří-

padě, že se prokazatelně prokáže, že nedojde k negativním vlivům na rysa ostrovida. Zákaz 

vjezdu cyklistů do oblasti Homole a Skalnatého hřbetu.  Zákaz vstupu se psy do celé nově 

poznačené trasy. 

10. Záměr 22  - Cyklostezka Rechle-Modrava  - trasa bude dle návrhu v dokumentaci vedena po 

silničním pozemku silnice III/16910. Bude vymezena pomocí stavebních a dopravně organi-
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začních opatření na stávajících silničních pozemcích, pouze s drobnými lokálními zásahy do 

okolních pozemků.  

11. Záměr č. 30 - Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické – realizace kanalizace bu-

de navržena a provedena bezvýkopovou metodu, např. horizontálním řízeným vrtem. 

12. Projektovou přípravu dílčích záměrů provádět na základě detailních biologických průzkumů, 

jejichž cílem by měla být minimalizace vlivů na dotčené složky přírodního prostředí (kácení 

stromů, zásahy do vodních toků, vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, zásahy do 

vodního režimu lokality atd.). Na takto upřesněném podkladu pak upřesnit trasování nových 

cest (č. 7, 10, 17, 18, 22 a 27 - přístupová cesta ke stavbě). 

 

VII.1.8.2 Podmínky pro fázi realizace záměrů 

13. Stavební práce realizovat u záměrů č. 6, 7, 10, 15, 17, 18, 20a a 27  po 15.7. maximálně do 

15.11. Definitivní termíny výstavby jednotlivých záměrů musí být před vlastní realizací odsou-

hlaseny NP Šumava a biologickým dozorem stavby. Stavby provádět vždy pouze v denních 

hodinách (9,00÷17,00 hod), v noční době staveniště neosvětlovat.  

14. Záměr č. 30 realizovat v období letní a podzimní turistické sezóny v době 9,00-17,00 hod.  

15. Pro všechny stavební záměry (tj. vyžadující stavební povolení) zajistit v průběhu výstavby 

biologický dozor. Smyslem opatření je omezit případné nepředvídané střety s výskyty zvláště 

chráněných druhů a řešit je podle konkrétních podmínek (např. záchranné odchyty a transfery 

živočichů, kteří by pronikli do prostoru stavby, pokud by hrozilo jejich usmrcování při zemních 

pracích předpokládaných) zejména v záměrech č. 7, 10, 17, 18, 22, 27 a 30. 

16. V průběhu stavebních prací důsledně dodržovat obecné zásady ochrany okolí před nepřízni-

vými účinky stavby: minimalizovat prašnost - zaplachtovat otevřené korby aut převážejících 

zeminu s frakcí 0÷4 mm, v suchém období skrápět nezpevněné plochy (zejména u záměru 

č.27), zajistit očistu vozidel vjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace (zejména při vý-

stavbě záměrů č. 10, 17, 18, 22, 27 a 30), minimalizovat rozsah mezideponií materiálů (štěr-

kodrť apod.) na stavbě a omezit je na max. 5 dní a technickými opatřeními zamezit možnému 

splachování stavebního materiálu a zemin do vodotečí. Mezideponie na dobu výstavby lze po 

souhlasu NP Šumava zřídit u zámětu č.27. 

17. Při stavbách dotýkajících se vodních toků (zejm. obnova vodní nádrže - záměr č. 27, ale pří-

padně i na stavbách propustků vodotečí u záměrů č. 10, 17, 18 a 22 a při realizaci záměru č. 

30) jako prevenci závažnějších havárií používat výhradně stavební mechanizaci v bezvad-

ném technickém stavu, s biologicky odbouratelnými mazivy atd. 

VII.1.8.3 Podmínky pro fázi provozu záměrů 

18. Záměr č. 20a - Vyhlídka Chlum – bude prováděn monitoring tetřívky obecného, na základě 

výsledků tohoto monitoringu případně upravit období provozu vyhlídky. 

19. Na základě výsledků monitoringu vlivu zprovozněných záměrů, intenzity návštěvnosti a stavu 

předmětů ochrany EVL a PO Šumava bude každoročně NP Šumava aktualizovat omezující 
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opatření pro povoz jednotlivých záměrů (období provozu, zákaz přístupu psů, alt. cyklistů 

atd.) 

VII.1.9 Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí 

(parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a 

významnosti jeho vlivů na životní prostředí 

20. Vyhodnocovat negativní vlivy rušení a fragmentace prostředí na jedince a populace předmětů 

ochrany. Zejména sledovat závislost výskytu na realizaci záměrů. 

21. Zavést systematické sčítání návštěvníků na turistických stezkách a hlavních cílových bodech 

záměrů doporučených k realizaci pomocí automatických čidel. Po realizaci nových záměrů 

vyhodnotit návštěvnost a v případě extrémních zvýšení počtu návštěvníků zvážit případnou 

regulaci přístupnosti, zejména v jarním a letním období do 15.7. 

22. V rámci pravidelného monitoringu území bude NP realizovat i  

a. Každoroční průběžný monitoring pobytových znaků na celém území PO 

b. Každoroční jarní sčítání zvěře 

c. 1x za 5-6 let sběr trusu a vyhodnocení genetických charakteristik populace v území 

NP Šumava i v CHKO Šumava a Naturparku Bayerische Wald (pokračování monito-

ringu 2009-2011, 2016-2017). 

VII.1.10 Doporučené podmínky pro monitoring EVL a PO Šumava, které by 

byly vhodným podkladem pro posouzení dalších nových záměrů v území 

v procesu EIA 

Tyto podmínky zahrnují širší území než lokality, ve kterých se vyskytují záměry doporučené 

v tomto stanovisku k realizaci. 

1. Shromažďovat ucelené a komplexní informace o stavu populací zvláště chráněných druhů, 

zejména předmětů ochrany, včetně jejich časového vývoje. V maximální možné míře přitom 

spolupracovat s německou a rakouskou stranou. 

2. Získávat informace o návštěvnostech jednotlivých turistických tras a turisticky exponovaných 

míst, včetně informací o porušování návštěvního řádu (nepovolený vstup, vjezd na kole, mo-

torce, v autě, na sněžném skútru, čtyřkolce..., volné pobíhání psů, atd.). 

3. Obdobná opatření užívat i u jiných záměrů jež mohou působit negativní vlivy na ŽP nebo ku-

mulovat se záměry v této dokumentaci.  
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VII. I I  Odůvodnění  

VII.2.1 Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně 

odůvodnění stanovení uvedených podmínek 

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 29.4.2015 Oznámení záměru. Dopisem ze dne 11. 

5. 2015 rozeslalo MŽP oznámení záměru dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním 

úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Dne 18. 8. 2015 vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr 

má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona. 

Dne 14. 3. 2017 byla na MŽP předložena kompletní dokumentace včetně překladu do německého 

jazyka, která byla následně kvůli nedostatkům vrácena k přepracování. Dne 6. 10. 2017 byla na MŽP před-

ložena přepracovaná dokumentace, ale vzhledem k nesplnění zákonných požadavků přílohy č. 4 zákona po 

jeho novele byla opět vrácena oznamovateli k přepracování. Dne 5. 4. 2018 byla na MŽP předložena pře-

pracovaná dokumentace zpracovaná RNDr. Ondřejem Bílkem. 

Dopisem ze dne 12. 4. 2018 rozeslalo MŽP dokumentaci dotčeným územním samosprávným cel-

kům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření. Dokumentace byla zaslána také Německu a Rakous-

ku. Každý mohl zaslat své písemné vyjádření k předložené dokumentaci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zve-

řejnění informace o dokumentaci na úřední desce posledního z dotčených krajů. Informace o dokumentaci 

byla zveřejněna dne 20. 4. 2018 na úřední desce posledního z dotčených krajů. Lhůta pro zasílání písem-

ných vyjádření tak uplynula 20. 5. 2018. Německu a Rakousku byla lhůta prodloužena v souladu se záko-

nem do 19. 6. 2018. 

Dne 11. 6. 2018 pověřilo MŽP Ing. Richarda Kuka zpracováním posudku. V souladu s § 9 odst. 3 

zákona MŽP stanovilo zpracovateli posudku pro zpracování a předložení posudku lhůtu 60 dní od převzetí 

všech podkladů.  

Od 19. 7. 2018 do 4. 9. 2018 probíhaly písemné mezistátní konzultace. 

Dne 4. 9. 2018 převzal zpracovatel posudku poslední z podkladů ke zpracování posudku. 

V rámci procesu EIA byly posouzeny vlivy na všechny relevantní složky životního prostředí. Před-

pokládané nejvýznamnější vlivy se týkají dopadů na PO a EVL Šumava. Tato vlivy byly podrobně posouze-

ny v rámci Dokumentace v samostatné studii, která byla v Dokumentaci uvedena v příloze H.III. Posouzení 

vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – zpracovatelé - Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová - 

autorizované osoby podle §45i ZOPK. 

Zpracovatel Dokumentace vyhodnotil za nejvýznamnější vlivy na dotčené lokality soustavy Natura 

2000 a to na předměty ochrany PO a EVL Šumava a na celistvost těchto lokalit a kumulaci jednotlivých 

vlivů. 

Na základě hodnocení provedených v dokumentaci určil ho a je dokonce součástí jeho tokaniště.  

U 13 záměrů byl v dokumentaci identifikován jen mírně negativní, popř. mírný vliv na předměty 

ochrany PO a EVL Šumava, a protože ostatní vlivy byly málo významné, nebo žádné, byla tato skupina 

záměrů (označená jako skupina č.2) doporučena k vydání souhlasného stanoviska a k realizaci. Jednalo se 

o záměry č. 6, 9, 10, 15, 17, 18, 20b, 20c, 22, 23, 24, 25 a  27. 
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U všech ostatních záměrů (celkem 25 projektů) byly vyhodnoceny významně negativní vliv na 

předměty ochrany PO a EVL Šumava a na celistvost těchto lokalit, a proto vliv na faunu, flóru a ekosystémy 

byly celkově hodnocen jako velmi významné. Tyto vlivy nebyly v dokumentaci doporučeny k vydání sou-

hlasného stanoviska a realizaci. 

 

K Dokumentaci dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. bylo v termínu doručeno celkem 16 vyjád-

ření, z toho byly 4 dotčené územní samosprávné celky (od Obce Modrava byla doručena 2 vyjádření, při-

čemž druhé doplňuje vyjádření první), 7 dotčených orgánů, 3 zástupci dotčené veřejnosti-spolky a 2 dotče-

né státy. 

Termín pro zaslání vyjádření k Dokumentaci byl do 20.5.2018. po ukončení tohoto termínu bylo 

na MŽP doručeno vyjádření Spolku Otevřená Šumava, sídlo Špičák, která byl o zpracováno 21.5.2018. 

s ohledem na požadavek zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle §8 odst. 3 k vyjádření 

zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží, proto toto vyjádření nebylo vypořádáno. K Dokumentaci se 

nevyjádřil žádný zástupce veřejnosti.  

V 8 vyjádřeních (protože druhé vyjádření obce Modrava pouze doplňuje první vyjádření, je zde 

započítáno jako jedno vyjádření) byl uveden nesouhlas se zpracováním dokumentace, nebo byly uvedeny 

podmínky či požadavky na povolení některých hodnocených  záměrů. U 7 vyjádření nebyly uvedeny žádné 

připomínky. 

 

Dne 4.12.2018 byl na Ministerstvo životního prostředí předložen posudek dle přílohy č. 7 zákona.  

Zpracovatel posudku na základě oponentního posudku přílohy H.III. dokumentace, upřesnění do-

kumentace poskytnutých oznamovatelem záměrů, vyjádření k dokumentaci a informací z veřejného projed-

nání záměru provedl posouzení provedených hodnocení a dospěl k závěru, že lze ještě u 4 dalších záměrů 

(z původních 25 zamítnutých) identifikovat mírný vliv na předměty ochrany PO a EVL Šumava jedná se o 

záměry č. 7, 21, 20a a 30. Celkově je tedy v posudku navrženo vydat souhlasné závazné stanovisko pro 17 

záměrů  a pro 21 záměrů vydat nesouhlasné závazné stanovisko. 

Seznam záměrů, pro které je vydáno souhlasné závazné stanovisko – 

Číslo Záměr 

6 Rozhledna Můstek 

7 Rozhledna Polom 

9 Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero 

10 Cyklotrasa Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. kámen 11/-11/6 

15 Rozhledna na Modravské hoře 

17 Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda 

18 Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda 

21 Proznačení Keltské stezky Strážný 

22 Cyklotrasa Rechle - Modrava (varianta po silnici III/16910) 

23 Obnova veřejného využití křížové stezky Stožec 

24 Nově značená stezka Javoří cesta -Zelená hora – Mechov 

25 Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem 

27 Obnova plavební nádrže Rosenauerova 
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30 Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické 

20a Vyhlídka Chlum 

20b Vyhlídka Borová Lada 

20c Vyhlídka Zelená hora 
 

Seznam záměrů, pro které je vydáno nesouhlasné závazné stanovisko – 

Číslo Záměr 

1 Přeshraniční stezka Modrý sloup 

2 Obnova veřejného využití – Lávková cesta 

3 Obnova veřejného využití – Dámská cesta 

4 Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero stěna 

5 Přístup k Juránkově chatě 

8 Rozhledna Antýgl včetně přístupu 

12 Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník 

13 
Obnova veřejného využití - cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - 
Javoří Pila - Modrava 

14 
Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zbořený most – na 
soutoku 

16 Obnova veřejného využití – Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hoschachten 

19 Obnova veřejného využití – Kalamitní 

26 Roklanská hájenka jako horská bouda 

28 Obnova plavební nádrže Rokytecká 

29 Obnova plavební nádrže Roklanská 

31 Nové turistické zařízení nad pramenem Vltavy, na úbočí Stráže - u odbočky na Bučinu 

32 Oprava hráze a obnova rybníka na Strážném 

33 Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila 

34 Poutnická stezka Josefa Váchala 

11a 
Přestupové body na státní hranici - stanovení období a dalších podmínek pro otevření 
tras: pod Poledníkem 

11b Plesná (Bendlova cesta) 

11c Střelecký průsmyk 
 

 

Odůvodnění stanovených podmínek – 

VII.2.1.1 Podmínky pro fázi přípravy záměrů 

Podmínka č. 1 - Cílem opatření je minimalizovat preventivní kácení souší podél nově vymezených turistických 

cest či stezek a cyklistických tras, ale i v okolí vyhlídek a rozhleden, včetně přístupových tras 

k nim, a to pouze na prokazatelně nebezpečné stromy (nakloněné apod.) a posílit informova-

nost návštěvníků o nebezpečí pádu stromů.  

Podmínka č. 2 - Požadavky mají zajistit minimalizaci rušivých akustických i vizuálních vlivů (např. hovor či křik 

návštěvníků při výstupu na věž) do okolí záměrů a současně zajistit minimalizaci negativních 

vlivů na okolní krajinu. Podmínka vychází z dokumentace. 
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Podmínka č. 3 - Požadavek zajistí realizaci rozhledny Polom v vhodné lokalitě s ohledem na akceptovatelnost 

vlivů zejména na tetřeva hlušce a současně vymezuje rozsah přístupové cestě k záměru. 

Podmínka byla stanovena v rámci posudku.  

Podmínka č. 4 - Požadavek má za úkol zajistit akceptovatelnost navrhovaných záměrů i pro plochy na území 

Rakouska. Byl stanovena v posudku na základě požadavku Úřadu Zemské vlády pro Horní 

Rakousy, Ředitelství pro územní plánování a rozvoj venkova, oddělení pro ochranu přírody. 

Podmínka č. 5 - Cílem opatření je umožnit rekonstrukci či přestavbu rozhledny po předpokládaném ukončení 

její životnosti za 20 let pouze na základě vyhodnocení jejího vlivu na populaci tetřeva hlušce. 

Současně jsou uvedeny požadavky na technické řešení minimalizující negativní vlivy ná-

vštěvníků a konstrukce rozhledny na okolí. Požadavek vychází z dokumentace s upřesněním 

v rámci posudku. 

Podmínka č. 6 - Podmínka stabilizuje polohu cyklistické trasy a současně limituje její technické parametry. Cí-

lem je minimalizace negativních dopadů na předměty ochrany PO a EVL Šumava. Požada-

vek vychází z dokumentace s upřesněním v rámci posudku. 

Podmínka č. 7 - Podmínka stabilizuje polohu cyklistické trasy a současně limituje její technické parametry. Cí-

lem je minimalizace negativních dopadů na předměty ochrany PO a EVL Šumava. Požada-

vek vychází z dokumentace s upřesněním v rámci posudku. 

Podmínka č. 8 - Cílem podmínky je eliminace negativních vlivů na tetřívka obecného v době tokání. Současně 

má za úkol optimalizovat provozu Vyhlídky Chlum s ohledem na potřeby zajištění území pro 

tetřívka obecného. Podmínka byla stanovena v rámci posudku. 

Podmínka č. 9 - Podmínky vycházejí z výsledků hodnocení v posudku a mají zajistit mírné negativní vlivy na 

předměty ochrany PO a EVL Šumava. Podmínka byla stanovena v rámci posudku. 

Podmínka č. 10 - Podmínka jednoznačně vymezuje polohu cyklostezky na trasu po silničním pozemku silnice 

III/16910. Jedná se o výběr jedné ze 3 variant trasy navržených v Oznámení záměru. Pod-

mínka vychází z návrhu trasy v Dokumentaci a byla upřesněna v rámci posudku. 

Podmínka č. 11 - Podmínky vychází z výsledků hodnocení v posudku a má zajisti minimalizaci negativních vli-

vů na předměty ochrany PO a EVL Šumava a současně zkrátit období výstavby. Podmínka 

byla stanovena v rámci posudku. 

Podmínka č. 12 - Cílem požadavku je optimalizace detailního řešení záměrů s ohledem na aktuální stav 

v území, který bude prověřen na základě detailních biologických průzkumů. Cílem by měla 

být zejména minimalizace vlivů na dotčené složky přírodního prostředí (kácení stromů, zása-

hy do vodních toků, vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, zásahy do vodního re-

žimu lokality atd.). Podmínka vychází z dokumentace. 

VII.2.1.2 Podmínky pro fázi realizace záměrů 

Podmínka č. 13 - Cílem požadavku na období a dobu realizace uvedených záměrů je dále omezit případný pře-

trvávající negativní vliv na populaci tetřeva hlušce a tetřívka obecného v období toku, hnízdě-

ní, případně vodění kuřat, i v období zimování. Požadavek vychází z dokumentace 

s upřesněním v rámci posudku.  
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Podmínka č. 14 - Cílem požadavku na období a dobu realizace záměru č.30 je jeho realizace v období, kdy 

dnes dochází k rušení okolo komunikace turisty. Negativní dopady se tak budou částečně 

překrývat a lokální omezení provozu okolo startovacích a cílových šachet nebude pro turisty 

zásadní komplikací. Podmínka byla stanovena v rámci posudku jako výsledek jednání s NP 

Šumava. 

Podmínka č. 15 - Zajištěním biologického dozoru při realizaci záměrů omezí případné nepředvídané střety s 

výskyty zvláště chráněných druhů a umožní operativně řešit a optimalizovat práce na jejich 

ochranu (např. záchranné odchyty a transfery živočichů, kteří by pronikli do prostoru stavby, 

pokud by hrozilo jejich usmrcování při zemních pracích předpokládaných).  Požadavek vy-

chází z dokumentace s upřesněním v rámci posudku. 

Podmínka č. 16 - Požadavek má zajistit minimalizovat emisí prachu do okolí záměrů, ochranu veřejných komu-

nikací a vodních toků současně časově omezuje umístění mezideponií v prostoru stavby zá-

měrů. Požadavek vychází z dokumentace a byl upraven v rámci zpracování posudku. 

Podmínka č. 17 - Požadavek by měl zajistit minimalizaci negativních dopadů na vodní toky při případném vý-

skytu havarijních stavů staveništní techniky. Požadavek vychází z dokumentace. 

 

VII.2.1.3 Podmínky pro fázi provozu záměrů 

Podmínka č. 18 - Cílem požadavku je zajištění provozu vyhlídky tak, aby neměla negativní dopady na populaci 

tetřívka obecného v území. Podmínka byla stanovena v rámci posudku jako výsledek jednání 

s NP Šumava. 

Podmínka č. 19 - Opatření zajistí průběžnou optimalizaci provozu navržených záměrů za současné minimaliza-

ce negativních vlivů na předměty ochrany EVL a PO Šumava na úrovní mírných negativních 

vlivů. Požadavek vychází z dokumentace. 

VII.2.1.4 Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, 
délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů 
na životní prostředí 

Podmínka č. 20 - Opatření zajistí průběžnou optimalizaci provozu navržených záměrů za současné minimaliza-

ce negativních vlivů na předměty ochrany EVL a PO Šumava na úrovní mírných negativních 

vlivů. Požadavek vychází z dokumentace. 

Podmínka č. 21 - Opatření zajistí průběžnou optimalizaci intenzity turistického provozu za současné minimali-

zace negativních vlivů na předměty ochrany EVL a PO Šumava na úrovní mírných negativ-

ních vlivů. Požadavek vychází z dokumentace. 

Podmínka č. 22 - Opatření specifikuje požadované 3 základní monitoringy, jejichž výsledky pak budou využity 

při optimalizaci provozu navržených záměrů dle podmínky č.18. Požadavek vychází z závěrů 

dokumentace s definitivním návrhem v rámci posudku. 
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VII.2.2 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti 

V následující části jsou v případě potřeby komentovány samostatně vlivy 17 projektů, pro které je 

vydáno souhlasné závazné stanovisko (označení dále 17 projektů) a samostatně vlivy 21 projektů, pro které 

je vydáno souhlasné závazné stanovisko (označení dále 21 projektů). 

VII.2.2.1 Vlivy na obyvatelstvo 

Záměry nemají přímé vlivy na veřejné zdraví. Nepřímý vliv je mírně pozitivní; turistické aktivity 

jsou obecně známou, lidské zdraví i psychiku upevňující aktivitou. Celkový vliv na obyvatelstvo je neutrální 

nebo mírné příznivý. 

VII.2.2.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Záměry nemají vliv na ovzduší a klima. Nebude docházet k přímým ani nepřímým emisím sklení-

kových plynů (s výjimkou marginálního množství při realizaci). Záměry nebudou přispívat ani k mitigaci 

změn klimatu a nejsou zranitelné vůči v místě obvyklým dopadům změn klimatu. Nenaruší se schopnost 

okolní krajiny absorbovat skleníkové plyny. 

VII.2.2.3 Vlivy na hluk a další fyzikální charakteristiky 

Vlivem provozu navržených záměrů dojde vlivem zvýšeného počtu turisté ke zvýšení hluku 

v území. V kontextu hygienických limitů je vliv na hlukovou situaci zanedbatelný. Nicméně zvýšení hlučnosti 

může představovat rušivý vliv z hlediska fauny, neboť bude docházet k rušení citlivých druhů, které jsou 

předmětem ochrany EVL a PO Šumava. U 17 projektů, pro které je vydáno souhlasné závazné stanovisko 

bylo vyhodnoceno, že nedojde k významnému negativnímu rušení citlivých druhů, a proto je zvýšení hluku 

vlivem provozu těchto záměrů pouze mírně negativní. Krátkodobé zvýšení hluku při výstavbě nebude mít, 

při dodržení navržených opatření významné negativní vlivy na předměty ochrany EVL a PO Šumava.  

U 21 projektů byly vlivy na akustickou situaci v území i při kumulaci s dalšími záměry vyhodnoce-

ny jako významné a negativní. Výjimkou je záměr č. 32., kde by docházelo k rušivému vlivu hluku jen při 

výstavbě. 

Záměry nebudou zdrojem dalších fyzikálních jevů jako vibrace, elektromagnetická záření, zápach 

apod. 

VII.2.2.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Tyto vlivy jsou u většiny projektů zanedbatelné či zcela nulové. Pouze u záměrů, které navrhují 

obnovu nádrží či hrází a vytvářejí tak novou vodní plochu dojde k přímým vlivům na povrchové vody. Zámě-

ry č. 27, 28 a 29 budou mít přímý vliv na povrchové vody, protože dojde k vytvoření nové vodní nádrže. 

Vznik nové vodní ploch lze obecně považovat za pozitivní vliv. S ohledem na velikost těchto nádrží a jejich 

umístění není důvod předpokládat, že by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění kvality vody v následujícím 

úseku vodního toku.  
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U záměru č. 32 by došlo k vytvoření nové velmi velké vodní plochy.  Vzhledem k její možné veli-

kosti nelze vyloučit významnější změny v kvalitě a složení vody, které by se mohly negativně projevit na 

populaci perlorodky říční až v Teplé Vltavě. 

VII.2.2.5 Vlivy na půdu 

Tyto vlivy jsou u většiny projektů zanedbatelné či zcela nulové. Pouze u záměrů, které navrhují 

obnovu nádrží či hrází a vytvářejí tak novou vodní plochu dojde k záborům stávajících ploch. Tyto vlivy jsou 

u 16 projektů, pro které je vydáno souhlasné závazné stanovisko zanedbatelné či zcela nulové. U záměru č. 

27 - Obnova plavební nádrže Rosenauerova dojde k lokálně významnému záboru cca 5 000 - 7 500 m2 

lesní půdy, která bude zatopena. Stejně u záměru č.32 kdy by došlo k zatopení degradovaného vrchoviště 

je zábor pouze lokálně významný. Vzhledem k charakteru širšího území nejsou tyto zábory významné. 

U záměrů č. 28 a 29 by došlo k zatopení ploch, které jsou v katastru vedeny jako vodní plocha.  

VII.2.2.6 Vlivy na přírodní zdroje 

Záměry nemají negativní vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. 

VII.2.2.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) a zvláště chráněná 
území 

Území, na kterém jsou lokalizovány dílčí záměry, je celé součástí Evropsky významné lokality 

(EVL) CZ0314024 Šumava a Ptačí oblasti (PO) CZ0311041 Šumava. Větší část se nachází na území Ná-

rodního parku Šumava, menší část na území Chráněné krajinné oblasti Šumava (kde zasahuje také na 

území několika maloplošných chráněných území – NPR Černé a Čertovo jezero, PP Královský Hvozd, okra-

jově se dotýká NPR Bílá strž. 

V dotčeném území se nachází nadregionální biocentrum (NRBC) č. 76 Modravské slatě - Roklan 

(s dominantními typy rašeliništních a horských biotopů). Z tohoto biocentra vychází dva nadregionální bio-

koridory (NRBK). NRBK č. K173 Modravské slatě-Roklan – Vltavská niva má vymezeny dvě osy (osa hor-

ská a osa vodní) a NRBK č. K112 Modravské slatě-Roklan – Albrechtice-Milčice, který má také vodní i hor-

skou osu. Dalším dotčeným biocentrem nadregionálního významu je NRBC č. 619 Smrčina (převažují hor-

ské vegetační typy), které je součástí NRBK č. K172 Žofín – Modravské slatě-Roklan (horský typ). Posled-

ním dotčeným NRBC je č. 78 Královský hvozd a z něj vedoucí NRBK č. K107 Královský hvozd – hranice 

ČR (horský typ). Nadregionální hierarchická úroveň je doplněna mnoha regionálními a lokálními biocentry a 

biokoridory. 

Biologická rozmanitost celého území je vysoká – patří k cennému a zachovalému území v mnoha 

případech bez antropogenních vlivů. 

Vliv záměrů se negativně projevují na předměty ochrany PO a EVL Šumava, a to zejména na 

tetřeva hlušce a rysa ostrovida, ale i na další - datlík tříprstý , jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, 

tetřívek obecný, mihule potoční, perlorodka říční, vranka obecná, šikoušek zelený, aj.  

Rušení živočichů lze předpokládat při lovu, pohybu, sběru potravy, odpočinku, rozmnožování, 

hnízdění a vyvádění mláďat, případně při zimování, a to jak akustické, tak vizuální. Negativní vlivy z rušení 

živočichů lze snížit omezení doby provozu záměrů např. mimo dobu tokání a vyvádění mláďat. 



Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí akce –  

Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava _________________________ 78 

 

 

                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                          

Dle odborných publikací citovaných v naturovém hodnocení reagují tetřevi do vzdálenosti 

100÷300 m od zdroje rušení. Vliv rušení úzce souvisí také se záborem a fragmentací biotopu tetřeva. Při 

realizaci nových tras dochází k další defragmentaci území, což zmenšuje (např. při délce 1 km může při 

velkém využívání stezky znamenat ztrátu cca 20÷60 ha) plochu biotopu tetřeva a současně při kumulaci 

více záměrů dochází k přerušení kompaktních území biotopu tetřeva hlušce.  

Ne u všech živočichů se rušení projevuje stejně. Z posudku úředního znalce pro ochranu přírody 

a krajiny (zpracovaného pro Úřad Zemské vlády pro Horní Rakousy) plyne, že ze srovnání vzorů aktivity 

rysa podle denních časů a ročních období s těžištěm budoucích turistických aktivit na turistických cestách je 

zřejmé, že téměř nedochází k překrývání. Kromě toho je známo, že plašení, která jsou pro divoká zvířata 

„vypočítatelná“ (protože k nim dochází vždy na stejných místech, jako jsou turistické cesty), mají málo nega-

tivní dopady. 

U 17 projektů, pro které je vydáno souhlasné závazné stanovisko bylo vyhodnoceno, že žádný z 

nich nemá významně negativní vlivy na žádný předmět ochrany PO ani EVL Šumava ani dalších PO a EVL 

včetně přeshraničních. Vzhledem k různému prostorovému rozložení záměrů nedochází ke vzájemné ku-

mulaci vlivů nad hranici významně negativních vlivů. Tyto záměry nemají významně negativní vlivy na žád-

nou PO ani EVL. 

U 21 projektů, pro které je vydáno nesouhlasné závazné stanovisko bylo vyhodnoceno, že mají 

významně negativní vlivy na předměty ochrany PO ani EVL Šumava a mnohé z nich i další PO a EVL včet-

ně přeshraničních. Tyto záměry mají významně negativní vlivy na PO a EVL Šumava. 

VII.2.2.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

Záměry nemají, při dodržení navržených opatření u rozhleden, negativní vlivy na krajinu a krajinný 

ráz ani neovlivní ekologické funkce krajiny. 

VII.2.2.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví 

Záměry nemají negativní vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví. 

VII.2.2.10 Přeshraniční vlivy 

V rámci dokumentace i její přílohy H.III. byly podrobně popsány a vyhodnoceny možné negativní 

vlivy přesahující státní hranice. Jedná se o vlivy, které se mohou projevit na území Spolkové republiky Ně-

mecko, konkrétně na území Dolního Bavorska a na území Rakouské republiky – Horní Rakousy. K těmto 

vlivům se obě zemně vyjádřily.  

Ve vyjádření Vlády Dolního Bavorska se uvádí, že z 34 vyčíslených záměrů jsou zejména u zá-

měrů 1, 11, 15, 26, 29, 31 a 34 dotčeny zájmy ochrany přírody Národního parku Bavorský les. V závěru je 

uvedeno -  U záměrů 26 a 29 se jedná o záměry čistě na české straně, ale s jistými dopady na chráněné 

statky na bavorské straně. V závěru vyjádření důrazně odrazují od realizace záměrů z důvodů starosti 

zejména o populaci tetřeva hlušce a rysa. V rámci zpracování posudku bylo prověřeno možné přeshraniční 

ovlivnění záměru č.15 na území Dolního Bavorska.  Jedná o realizaci Rozhledny na Modravské hoře, která 

je od státní hranice vzdálena vzdušnou čarou cca 6 km. S ohledem na výšku rozhledny – do 30 m, výšku 

kopce, kde má být realizována a výšku vrcholků mezi ním a státní hranicí (které jsou mnohem vyšší) není 

pravděpodobné, že by mohla být z území Dolního Bavorska viditelná. V Dokumentaci je možnost přeshra-
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ničních vlivů vyloučena. Tento záměr nebyl ani ze strany Vlády Dolního Bavorska komentován ve vyjádření 

k Oznámení v roce 2015. Tento záměr je zahrnut mezi záměry, na které je vydáno souhlasné závazné sta-

novisko. Na ostatní záměry uvedené ve vyjádření je vydáno nesouhlasné závazné stanovisko. 

Ve vyjádření úřadu Zemské vlády pro Horní Rakousy, Ředitelství pro územní plánování a rozvoj 

venkova, oddělení pro ochranu přírody je uvedeno, že se jich týkají pouze záměry č. 9, 10 a 19. S realizací 

těchto záměrů souhlasí. Souhlasné závazné stanovisko je vydáno na záměry č.9 a 10. Na záměr č. 19 je 

vydáno nesouhlasné závazné stanovisko. 

VII.2.2.11 Závěr 

V návaznosti na výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na jednotlivé 

složky životního prostředí u 17 projektů – projekty č. 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20a, 20b, 20c, 21, 22, 23, 24, 

25, 27 a 30, pro které je vydáváno souhlasné závazné stanovisko, jsou z pohledu velikosti a významnosti 

hodnoceny jako akceptovatelné či málo významné, resp. nevýznamné. Součástí podmínek tohoto závazné-

ho stanoviska jsou opatření určená k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na složky životního 

prostředí. Z celkového pohledu lze vlivy uvedených 17 projektů, pro které je vydáváno souhlasné závazné 

stanovisko, na životní prostředí při splnění podmínek tohoto závazného stanoviska považovat za přijatelné 

a záměry lze doporučit k realizaci. Zbývajících 21 projektů – č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 16, 

19, 26, 28, 29, 31, 32, 33 a 34,  není doporučeno k realizaci a je na ně proto vydáno nesouhlasné závazné 

stanovisko. 

VII.2.3 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 

poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Technické řešení jednotlivých záměrů není u všech záměrů navrženo ve stejné podrobnosti a 

úrovni. Celkově lze konstatovat., že technické řešení skupiny záměrů obsahujících nové pěší a cyklistické 

trasy a nové přestupové body na státní hranici se Spolkovou republikou Německo je navrženo s ohledem 

na území přírodního charakteru, kdy vlastní technické řešení (při zapracování požadavků na odvodnění a 

hospodaření se srážkovými vodami) nemá přímě negativní vlivy na životní prostředí. Určitou nedořešenou 

otázkou je definitivní návrh šířky cyklistických tras, což ale vzhledem k technicky vhodným a možným hod-

notám (1,5-4m) nemusí být při dodržení požadovaných principů z hlediska možných negativních vlivů na 

životní prostředí rozhodující.  

Technický návrh a požadavky a podmínky v závazném stanovisku na realizaci vyhlídek a rozhle-

dem jsou v souladu s požadavky na minimalizaci negativních vlivů na ŽP.  

Technické řešení 3 záměrů vodních nádrží, které nejsou doporučeny k realizaci není příliš po-

drobně specifikováno, ale i s ohledem na standardní požadavky těchto přírodních nádrží není důvod očeká-

vat, že by v případě realizace bylo jejich technické řešení v rozporu s požadavky na ochranu životního pro-

středí.  

Řešení záměrů č. 26 a č. 31 není natolik podrobně specifikováno, aby bylo možno jednoznačně 

konstatovat, že se jedná o optimální řešení s ohledem na negativní vlivy na životní prostředí. 

U záměru č. 30 byla uvedena předpokládaná technologie výstavby v otevřeném výkopu. 

S ohledem na vysoké nároky na ochranu životního prostředí na délku výstavby lze konstatovat, že se ne-
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jedná o optimální technologii realizace záměru. Proto byla v rámci návrhu opatření navržena technologie 

realizace záměru bezvýkopovou metodou, která by měla mít natolik malé negativní dopady na území, že její   

negativní vlivy na PO a EVL Šumava byly v posudku identifikovány jako málo významné. 

VII.2.4 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní pro-

středí 

Vlastní řešení jednotlivých záměrů a projektů bylo předloženo bez variant. Záměry jsou rozděleny 

prakticky do dvou skupin – záměry bez významně negativních vlivů na PO a EVL Šumava, které jsou dopo-

ručeny k realizaci a skupiny záměrů s významně negativními vlivy na PO a EVL Šumava, které doporučeny 

k realizaci nejsou. V rámci tohoto procesu EIA byly skupiny Královský hvozd a Modravsko hodnoceny jako 

celek, nebyly hodnoceny variantní možnosti povolení jednotlivých záměrů, pokud by jiné záměry ve skupině 

záměrů Královský hvozd, nebo Modravsko doporučeny k realizaci nebyly. 

Nejedná se tedy o variantní řešení některého záměru či projektu a není tak ani prakticky možné 

určitě pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí.  

VII.2.5 Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

K Dokumentaci dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. bylo v termínu doručeno celkem 16 vyjád-

ření, z toho byly 4 dotčené územní samosprávné celky (od Obce Modrava byla doručena 2 vyjádření, při-

čemž druhé doplňuje vyjádření první), 7 dotčených orgánů, 3 zástupci dotčené veřejnosti-spolky a 2 dotče-

né státy. 

Termín pro zaslání vyjádření k Dokumentaci byl do 20.5.2018. po ukončení tohoto termínu bylo 

na MŽP doručeno vyjádření Spolku Otevřená Šumava, sídlo Špičák, která byl o zpracováno 21.5.2018. 

s ohledem na požadavek zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle §8 odst. 3 k vyjádření 

zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží, proto toto vyjádření nebylo vypořádáno. 

VII.2.5.1 Dotčené územní samosprávné celky 

Obec Modrava, starosta  ze dne 7.5.2018 

Obec Modrava, starosta ze dne 10.5.2018 
 

VII.2.5.2 Dotčené orgány 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se 
sídlem v Českých Budějovicích  ze dne 12.04.2018 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany 
vod ze dne 19.04.2018 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se 
sídlem v Plzni  ze dne 30.04.2018 

Česká inspekce životního prostředí, Ol Plzeň  ze dne 30.04.2018 
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Městský úřad Prachatice, odbor životního pro-
středí  ze dne 11.05.2018 

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí  ze dne 16.05.2018 

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové 
ochrany a implementace mezinárodních závazků  ze dne 17.05.2018 

Česká inspekce životního prostředí, Ol České 
Budějovice  ze dne 18.05.2018 

Plzeňský kraj, členka rady pro oblast životního 
prostředí a zemědělství  ze dne 21.05.2018 

 

VII.2.5.3 

VII.2.5.3 Dotčená veřejnost – Spolky 

Hnutí DUHA  ze dne 17.5.2018 

Okrašlovací spolek Zdíkovska  ze dne 17.5.2018 

Platforma Vědci pro Šumavu  ze dne 18.5.2018 

VII.2.5.4 Vyjádření dotčených států 

Úřad Zemské vlády pro Horní Rakousy, Ředi-
telství pro územní plánování a rozvoj venko-
va, oddělení pro ochranu přírody ze dne 23.5.2018 

Vláda Dolního Bavorska ze dne 9.7.2018 
 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. 

posudku. Všechny oprávněné požadavky, připomínky a návrhy vyplývající z vyjádření 

k Dokumentaci, byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány a případ-

ně ve formě podmínek zapracovány do návrhu stanoviska.  

VII.2.6 Okruh dotčených územních samosprávných celků 

Výpis je proveden pro jednotlivé záměry. 

Číslo Záměr Obec Katastrální území 

1 Přeshraniční stezka Modrý sloup Modrava Filipova Huť 

2 Obnova veřejného využití – Lávková cesta Železná Ruda Alžbětín 

3 Obnova veřejného využití – Dámská cesta Železná Ruda Alžbětín, Špičák 

4 
Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero 
stěna Železná Ruda Hojsova Stráž 

5 Přístup k Juránkově chatě Železná Ruda Hojsova Stráž 

6 Rozhledna Můstek Železná Ruda Hojsova Stráž 

7 Rozhledna Polom Železná Ruda 
Hůrka u Železné 
Rudy 
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Číslo Záměr Obec Katastrální území 

8 Rozhledna Antýgl včetně přístupu Horská Kvilda Horská Kvilda 

9 Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero Nová Pec Nová Pec 

10 
Cyklotrasa Rosenauerův pomník – státní hranice, 
hr. kámen 11/-11/6 Stožec Stožec 

11a 

Přestupové body na státní hranici - stanovení ob-
dobí a dalších podmínek pro otevření tras: pod 
Poledníkem Prášily Prášily 

11b Plesná (Bendlova cesta) Železná Ruda 
Hůrka u Železné 
Rudy 

11c Střelecký průsmyk Modrava Filipova Huť 

12 
Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Širo-
ká – Březník Modrava Filipova Huť 

13 

Obnova veřejného využití - cesta Březník - Roklan-
ská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří Pila - 
Modrava Modrava 

Filipova Huť, Javoří 
Pila 

14 
Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava 
– Hraběcí most – Zbořený most – na soutoku Modrava 

Filipova Huť, Javoří 
Pila 

15 Rozhledna na Modravské hoře Modrava Filipova Huť 

16 
Obnova veřejného využití – Cesta Javoří Pila – Stře-
lecký průsek – Hoschachten Modrava  Javoří Pila 

17 Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda Modrava, Kvilda Filipova Huť, Kvilda 

18 Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda Kvilda Kvilda 

19 Obnova veřejného využití – Kalamitní Nová Pec Nová Pec 

20a Vyhlídka Chlum Volary Chlum u Volar 

20b Vyhlídka Borová Lada Borová Lada Borová Lada 

20c Vyhlídka Zelená hora Prášily Prášily 

21 Proznačení Keltské stezky Strážný Strážný Horní Světlé Hory 

22 
Cyklotrasa Rechle - Modrava (varianta po silnici 
III/16910) Modrava Filipova Huť 

23 Obnova veřejného využití křížové stezky Stožec Stožec České Žleby 

24 
Nově značená stezka Javoří cesta -Zelená hora – 
Mechov Srní Srní II, Prášily 

25 
Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod 
elektrovodem Srní Srní 

26 Roklanská hájenka jako horská bouda Modrava Filipova Huť 

27 Obnova plavební nádrže Rosenauerova Stožec Stožec 

28 Obnova plavební nádrže Rokytecká Modrava  Javoří Pila 

29 Obnova plavební nádrže Roklanská Modrava Filipova Huť 

30 Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické Modrava Filipova Huť 

31 
Nové turistické zařízení nad pramenem Vltavy, na 
úbočí Stráže - u odbočky na Bučinu Kvilda Bučina u Kvildy 

32 Oprava hráze a obnova rybníka na Strážném Strážný Hliniště 
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Číslo Záměr Obec Katastrální území 

33 
Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený 
most, Rokytka – Javoří Pila Modrava 

Filipova Huť, Javoří 
Pila 

34 Poutnická stezka Josefa Váchala 
Prášily, Modra-
va 

Prášily, Filipova Huť, 
Javoří Pila 
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VI I I .  PROHL ÁŠENÍ  

Prohlašuji, že jsem posudek záměru Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s domi-

nantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava  zpracoval podle § 9 a přílohy č. 5 k zákonu 

č.100/2001 Sb. v platném znění jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní 

prostředí č.j. 15700/4161/OEP/92 vydaného podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a jako držitel autorizace 

podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu § 24 odst. 1 citovaného zákona, která byla 

naposledy prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 35055/ENV/16. 

Prohlašuji, že nejsem zainteresován na posuzovaném záměru a že jsem se neúčastnil zpracování 

Oznámení ani Dokumentace k posuzovanému záměru. 

 

Datum zpracování posudku: 25.10.2018 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku: 

 

Ing. Richard Kuk 

Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 

   tel. 602 662 530  

    e-mail: kuk@chello.cz 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

 

 

Spolupracující osoby- 

Mgr. Stanislav Mudra – NATURA 2000 

Doc.Dr. Jan  Farkač, CSc – fauna, flóra, ekosystémy 

Ing. Michaela Vrdlovcová – hluk 

 

V rámci zpracování posudku mi oznamovatel upřesnit informace o: 

➢ Intenzitách návštěvnosti území 

➢ Odhad zvýšení návštěvnosti NP Šumava o vybraných záměrů 

➢ Úprava přílohy č. H.IV.1. se zvýrazněním nových úseků navrhovaných záměrů a jiným 

označením již provozovaných částí záměrů (nejvýraznější rozdíl v těchto úsecích je u 

záměru č.34). 

➢ Úprava detailního výkresu záměrů č. 12, 13, 14 a 33 (výkresy uvedené v textu vlastní do-

kumentace) 
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➢ Upřesnění některých rozporů v dokumentaci (rozdílné názvy záměrů či různé informace o 

délkách několika záměrů). Informace od NP Šumava o plánovaném období provozu na 

Březníku po realizaci záměru č. 30  – tato upřesnění byla zapracována do kapitoly II.2. 

do posouzení řešení jednotlivých záměrů. 

➢ Dále mi NP Šumava poskytl Odbornou studii  - Fragmentace prostředí a její vliv na popu-

laci tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava – Česká společnost ornitologická – 09/2014 
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IX.  PŘÍLOHY  

IX.1  Posudek na pří lohu H.I II.  dokumentace (Posouzení vl ivů 

na EVL a PO Šumava)  

  



Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299                   1 

 

Posudek na: 

Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti  

dle § 45 h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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Beňov 8 

750 02 Přerov 2 

IČ: 66341531 

DIČ: CZ6807220299 

tel: 581701195 

GSM: 605174707 

mail: info@seeb.cz 

 

Autorizovaná osoba k provádění posouzení podle §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny v platném znění   

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.:630/66/05 ze dne 8.3.2005   

Prodloužení autorizace č.j. 9776/ENV/15 ze dne 10.2.2015   



Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299                   2 

Obsah

1. Zadání ............................................................................................................................................. 3 

2. Cíl hodnocení .................................................................................................................................. 3 

3. Postup a metodika zpracování hodnocení ....................................................................................... 3 

4. Název a základní údaje o záměru, ................................................................................................... 4 

4.1. Název záměru: ..................................................................................................................... 4 

4.2. Umístění záměru: ................................................................................................................. 4 

4.3. Charakter záměru: ................................................................................................................ 4 

5. Zhodnocení obsahové úplnosti a odborné správnosti údajů uvedených v posouzení vlivu záměru, 

které je součástí dokumentace zpracované k záměru. .............................................................................. 7 

5.1. Posudek jednotlivých záměrů .............................................................................................. 7 

5.2. Posudek variant .................................................................................................................. 71 

5.3. Přehled úprav záměrů s cílem eliminovat významně negativní vlivy. .............................. 74 

5.4. Postup pro záměry s významně negativním vlivem .......................................................... 74 

5.5. Vyhodnocení vlivů na celistvost lokalit – PO a EVL Šumava .......................................... 74 

5.6. Souhrnné vyhodnocení přeshraničních vlivů ..................................................................... 75 

5.7. Vyhodnocení kumulativních vlivů v PO a EVL Šumava .................................................. 75 

5.8. Variantní řešení .................................................................................................................. 76 

6. Doplnění opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru, 

je-li možné nebo účelné je stanovit, včetně odůvodnění ........................................................................ 76 

7. Závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu záměru a konstatování, zda záměr má nebo nemá 

významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, včetně odůvodnění. .................................................................................................................... 77 

8. Seznam použité literatury ............................................................................................................. 78 

  



Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava. 

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299                   3 

1. Zadání 

Tento posudek je zpracován na základě objednávky posuzovatele vyhodnocení vlivů podle  

§ 10i zákona č. 100/2001 Sb., kterým je Ing. Richard Kuk 

Dokument je předkládán s obsahem ve smyslu hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zák. č. 114/1992 Sb.). 

 

2. Cíl hodnocení 

Cílem zpracování tohoto díla je posouzení vyhodnocení vlivů záměru „Souhrn záměrů a projektů pro 

zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava“ ve smyslu §2 

vyhlášky 142/2018Sb.  Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 

ochrany přírody a krajiny. 

 

3. Postup a metodika zpracování hodnocení 

Předložený materiál je zpracován v souladu s materiálem „Metodika hodnocení významnosti vlivů při 

posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-23“ (Roth 2007).  

V prvním sledu jsou porovnány texty kapitoly „Popis záměru“ v posouzení s texty popisů záměrů 

v dokumentaci. Výsledkem má být ověření úplnosti a správnosti vstupních informací z kterých 

posuzovatelé vycházeli a z kterých se odvíjí další kroky jako je identifikace vlivů a následně 

identifikace dotčených předmětů ochrany. 

Odstavec „Identifikace vlivů záměru“ cituje vlivy identifikované posuzovatelem a porovnává je 

s možnými vlivy identifikovanými na základě zhodnocení úplnosti popisu záměru v předchozí 

kapitole. Vlivy jsou zde zmiňovány v plném rozsahu, tj. i vlivy které jsou v následujících postupech 

vyloučeny např, z důvodu že se nevztahují k žádnému z dotčených předmětů ochrany. Tento postup je 

volen z důvodu transparentnosti, a vzhledem k pochopení úplnosti úvah a dedukcí vztahujícím se 

k vlivům. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je posuzována na základě stanovení 

dotčených druhů posuzovatelem a porovnáním těchto údajů s daty z aplikace MapoMat vtahujícími se 

k poloze jednotlivých stanovišť. Druhové výskyty jsou odhadnuty ze stavu a typu stanovišť a na 

základě znalosti biotopových nároků druhů. U tetřeva hlušce je pak využívána fragmentační studie 

(Volf a kol. 2014) 

Texty odstavce „Hodnocení významnosti vlivů záměru“ je kompilací výše uvedeného spolu 

s maximálním využitím poskytnutých dat ze sčítání návštěvnosti na území NP Šumava. Posuzován je 

rozsah a síla předpokládaných vliv na druhy (předměty ochrany PO a EVL), jejich populace a na 

stanoviště, jež jsou předměty ochrany EVL.  

Zmírňující opatření jsou navržena či rozšířena tam, kde je nezbytné je uvádět – u záměrů s mírným 

negativním vlivem. Jelikož popis záměrů neobsahuje přesná realizační a technická data, nelze popsaná 

zmírňující opatření považovat za konečná. Jedná se pouze o návodný text k rozvedení v dalším stupni 

posouzení vlivů na soustavu Natura 2000. 

 

V jednotlivých hodnoceních jsou citovány texty posouzení vlivu či dokumentace EIA (normálním 

písmem (Times New Roman vel. 11). Komentáře posuzovatele a doplnění textů je provedeno kurzívou 

(Times New Roman vel. 11). 
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4. Název a základní údaje o záměru, 

4.1. Název záměru: 

Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí 

oblasti Šumava. 

4.2. Umístění záměru: 

Soubor záměrů se nachází na území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. 

Kraj: Plzeňský, Jihočeský 

 

4.3. Charakter záměru:  

Popis záměru 

Byl předložen soubor 34 záměrů obsahující 38 individuálních projektů (záměry 11 a 20 obsahují po 

třech individuálních projektech).  

Jedná se o tři typy záměrů: 1) turistická infrastruktura, 2) stavby sloužící ke zvýšení retence vod v 

území, popř. 3) stavby umožňující snížení tlaku dosavadních činností na stav životního prostředí.  

Záměry se nacházejí v centrální části Šumavy v prostoru s trvalým výskytem tetřevovitých, zejména 

tetřeva hlušce.   

 

Seznam všech záměrů (a individuálních projektů): 

1. Přeshraniční stezka Modrý sloup 

2. Obnova veřejného využití – Lávková cesta 

3. Obnova veřejného využití – Dámská cesta 

4. Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero stěna 

5. Přístup k Juránkově chatě 

6. Rozhledna Můstek 

7. Rozhledna Polom 

8. Rozhledna Antýgl včetně přístupu 

9. Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero 

10. Cyklotrasa Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. kámen 11/-11/6 

11. Přestupové body na státní hranici - stanovení období a dalších podmínek pro otevření tras: a) 

pod Poledníkem, b) Plesná (Bendlova cesta), c) Střelecký průsmyk 

12. Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník 

13. Obnova veřejného využití - cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří 

Pila - Modrava 

14. Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zbořený most – na 

soutoku 

15. Rozhledna na Modravské hoře 

16. Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hochschachten 
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17. Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda 

18. Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda 

19. Obnova veřejného využití – Kalamitní 

20. Vyhlídky: a) Chlum, b) Borová Lada, c) Zelená hora 

21. Proznačení Keltské stezky Strážný 

22. Cyklostezka Rechle – Modrava (varianta po silnici III/16910) 

23. Obnova veřejného využití křížové stezky Stožec 

24. Nově značená stezka Javoří cesta -Zelená hora – Mechov 

25. Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem 

26. Roklanská hájenka jako horská bouda 

27. Obnova plavební nádrže Rosenauerova 

28. Obnova plavební nádrže Rokytecká 

29. Obnova plavební nádrže Roklanská 

30. Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické 

31. Nové turistické zařízení nad pramenem Vltavy, na úbočí Stráže - u odbočky na Bučinu 

32. Oprava hráze a obnova rybníka na Strážném 

33. Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila 

34. Poutnická stezka Josefa Váchala 

 

Ze záměrů bylo dále vytvořeno několik skupin, pro které byly zhodnoceny kumulativní vlivy. 

 

Tabulka 1: Seznam původně uvažovaných „variant“, resp. skupin záměrů  

Číslo Název Popis  

0 Nulová varianta Stávající stav 

1 Skupina všech záměrů Soubor všech 34 záměrů, předložených v Oznámení 

2 
Skupina záměrů bez významně 

negativních vlivů 

Všechny záměry předběžně vyhodnocené bez významně 

negativních vlivů  

3 Skupina záměrů Královský hvozd Soubor záměrů: Obnova veřejného využití – Lávková cesta, 

Obnova veřejného využití – Dámská cesta, Obnova veřejného 

využití – Vyhlídka Černé jezero stěna, Přístup k Juránkově 

chatě 

4 Skupina záměrů Modravsko Soubor záměrů v centrální Šumavě (Modravsko); 

optimalizováno pro otevření stezky Březník – Modrý sloup 

 

Skupina 1 (rozsah záměru, předložený do zjišťovacího řízení, uvažovaný jako maximální „varianta“ i 

v rámci ex ante hodnocení) je souborem všech záměrů pro zjištění jejich vzájemné kumulace. 

Skupina 2 vznikla na základě předběžného hodnocení (metoda ex ante) a je složena pouze ze záměrů 

bez významně negativního vlivu. Následují další 2 skupiny záměrů – geograficky sdružené záměry pro 

Královský hvozd (skupina 3), resp. Modravsko (skupina 4). 
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Další dílčí „variantní“ řešení představují modifikaci některých dílčích záměrů, jejichž upravená 

podoba je navržena s cílem eliminovat významně negativní vlivy některých záměrů (15, 17, 18, 22) a 

další dvě dílčí varianty uvádějí postup maximálně omezující negativní působení i pro záměry s 

přetrvávajícím významně negativním vlivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava. 

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299                   7 

5. Zhodnocení obsahové úplnosti a odborné správnosti údajů uvedených 

v posouzení vlivu záměru, které je součástí dokumentace zpracované 

k záměru. 

Obsahová úplnost: 

Identifikace dotčených lokalit je provedena správně a to jak na tuzemské, tak přeshraniční úrovni. 

U PO a EVL Nationalpark Bayerischer Wald a PO Großer und Kleiner Arber mit Schwarzeck nejsou 

identifikovány potenciálně dotčené předměty ochrany. 

 

Z hlediska obsahové úplnosti původní dokument neobsahoval charakteristiku dotčených lokalit 

soustavy Natura 2000 ani jednotlivých předmětů ochrany. Posléze byl na požádání doplněn text 

k výskytu a stavu tetřeva hlušce. I tak postrádá tato kapitola detailnější data, jako je například stav 

populací v jednotlivých vymezených plochách což se dále promítá do neúplnosti hodnocení vlivu. 

K odborné správnosti údajů uvedených v posouzení vlivu záměru vzhledem k zastoupení množství 

podílejících se předních odborníků není pochyb. Po většinou ale u jednotlivých záměrů chybí detailní 

zhodnocení stavu populací v bezprostředním okolí záměru a následně predikce velikosti ovlivněných 

populací či rozlohy biotopů. 

Materiál nezahrnuje studii návštěvnosti s predikcí návštěvnosti v případě zprovoznění jednotlivých 

záměrů, z kterých by pak mohly vyjít návrhy na regulaci návštěvnosti, jednosměrnosti provozu či 

časového omezení průchodu. 

 

Obecný popis vlivů záměrů na předměty ochrany: 

Nejsou zde identifikovány vlivy v požadovaném rozsahu a podrobnosti s možností predikovat škodlivé 

faktory působící na předměty ochrany. Většinou jsou vlivy identifikované pouze na obecné úrovni bez 

upřesnění, i když na úrovni zadání záměru je to možné. 

• Ať se posuzovaný materiál týká primárně jakéhokoli předmětu ochrany, je podstatné, aby 

posouzení zhodnotilo vlivy na všechny předměty ochrany i lokality soustavy Natura 2000 bez 

rozdílu. „Zájmovému“ předmětu ochrany pak může být věnována zvýšená pozornost nad 

rámec standardního posouzení. 

 

5.1. Posudek jednotlivých záměrů 

1 Přeshraniční stezka Modrý sloup 

Popis záměru 

Návrh proznačení nové turistické trasy po lesní cestě a dále po pěšině mezi křižovatkou cest pod 

Březníkem k bývalému přechodu „Modrý sloup“ pod Luzným. Délka cesty 2,74 km. Okolní území je 

ponecháno bez zásahu. Cesta prochází tzv. Luzenským údolím v nadmořské výšce kolem 1100 m. Je 

vedena mokřady a slatěmi, zčásti je odvodněná a na navážce v blízkosti hranice prochází bez zpevnění 

terénem přes Hraniční slať. Přímo na tělese cesty se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin (prha 

arnika, oměj šalamounek, kropenáč vytrvalý, hořec panonský). 

Do roku 2009 bylo součástí „klidového území“ vyhlášeného z důvodu ochrany tetřeva hlušce a 

naplnění omezení vstupu vyplývající z ochranných podmínek PP Modravské slatě, později omezen 

vstup podle § 64 ZOPK z důvodu ochrany tetřeva hlušce, ten později zrušen soudem.  

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci: 
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                      Proznačení turistické cesty, prořezání padlých kmenů, pokácení nebezpečných souší 

podél cesty. Pásové značení turistických cest, instalace informačních tabulí a směrovek. Zpevnění 

podmáčených a zrašeliněných úseků cesty dřevěnými poválkami. Upřesněné řešení záměru oproti 

Oznámení zahrnuje především tyto úpravy: 

• Trasa vede výhradně po staré cestě, navrženo je jen proznačení trasy a lokální drobné (ruční) 

zásahy, bez nutnosti pohybu stavební techniky, vstupu do okolí apod.  

• Je navrženo časové omezení provozu (provoz jen mezi 15.7. a 15.11.) pro omezení 

nežádoucího působení v době kritické pro některé dotčené druhy (zejm. rysa a tetřeva). 

• Součástí záměru bude i obnova přirozeného vodního režimu, narušeného tělesem cesty 

Luzenským údolím (odstranění nevhodných materiálů ze stávajícího tělesa cesty, zrušení 

odvodňovacích příkopů, nahrazení propustků lávkami pro pěší). 

Leč není s ní v rozporu, co se týče technických informací. Zásadním nedostatkem popisu, který se mohl 

projevit v závěrečném hodnocení je opomenutí časového omezení provozu, ale i dalších realizačních 

podmínek viz výše. 

Identifikace vlivů záměru 

rušení a z toho pramenící zábor plochy biotopu 

Dále jsou v textu rozvedeny závěry několika studií dokazující citlivost tetřeva hlušce na rušení a 

kvantifikace dotčené plochy. 

Thiel et al. (2007) zjistili, že tetřevi reagují do vzdálenosti 100 m od pohybujících se lidí, přičemž 

samci vykazovali větší citlivost než samice. Naopak Aschenbrenner (in litt.) udává únikovou 

vzdálenost 200 až 300 m. To je při délce cca 3 km navrhované trasy cca 60 ha resp. 120 ha. 

Vyjádření posuzovatele 

Nebude se týkat jen rušení předmětu ochrany, ale i záboru biotopů jako takových zejména budováním 

poválkových chodníků (není zde jasná souvislost rušení a záboru). Dále by bylo účelné rozdělit vlivy 

dle předpokládaných zásahů v době realizace stezky a v době jejího provozu. Mohlo být i dopřesněno: 

Vlivy v době realizování záměru: 

prořezání padlých kmenů, pokácení nebezpečných souší podél cesty (hluk, pohyb osob, případně 

techniky) 

Pásové značení turistických cest, instalace informačních tabulí a směrovek cesty (hluk, pohyb osob, 

případně techniky) 

Zpevnění podmáčených a zrašeliněných úseků cesty dřevěnými poválkami (hluk, pohyb osob, 

případně techniky, zábor biotopu, narušení povrchu) 

odstranění nevhodných materiálů ze stávajícího tělesa cesty, zrušení odvodňovacích příkopů, 

nahrazení propustků lávkami pro pěší poválkami (hluk, pohyb osob, pohyb techniky, exhalace, 

vibrace, rizika znečištění vod únikem provozních kapalin, zákal vody, narušení povrchu, eroze) 

Vlivy v době provozu záměru: pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a 

eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Tetřívek obecný ani chřástal polní se v Luzenském údolí trvale nevyskytují. Posuzovaný záměr pouze 

okrajově ovlivňuje ekologické nároky datla černého a čápa černého. Tyto druhy nebyly identifikovány 

jako dotčené. 

Území ovlivněné záměrem je biotopem datlíka tříprstého, jeřábka lesního, kulíška nejmenšího a 

sýce rousného. Jedná se o jádrovou oblast výskytu tetřeva hlušce v rámci PO, která poskytuje 

útočiště významné části populace v rámci obou PO. Všechny tyto druhy je nutné považovat za 
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potenciálně dotčené posuzovaným záměrem. 

Oblast je součástí jádrového území rysa ostrovida. 

V trase stezky se vyskytují typy přírodních stanovišť: 6230 smilkové louky, 7140 přechodová 

rašeliniště, 91D0 rašelinný les a 9410 acidofilní smrčiny.  

Vyjádření posuzovatele 

Dotčené předměty ochrany jsou identifikovány správně i vzhledem k nedostatečně identifikovaným 

vlivům. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Záměr je umístěn do velmi významné části jádrového území tetřeva (resp. území se zásadním 

významem pro populaci tetřeva hlušce, Bufka et al. 2014). Ovlivnění až 120 ha rušením je hodnoceno 

jako významně negativní vliv na tetřeva hlušce.  

Ze stejných důvodů je hodnocen významně negativní vliv na rysa ostrovida. 

Typy přírodních stanovišť – vzhledem k tomu, že nedojde ke stavebním zásahům, nebyl hodnocen 

významně negativní vliv. 

avšak i nadále je záměr hodnocen s významně negativním vlivem, zejména s ohledem na ovlivnění 

desítek ha biotopu tetřeva a rysa. 

Vyjádření posuzovatele 

Ačkoli se ze závěrem posouzení (Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava) lze 

ztotožnit, na základě dotčení jádrových populací tetřeva a rysa (záměr je umístěn do velmi významné 

části jádrového území tetřeva (resp. území se zásadním významem pro populaci tetřeva hlušce), – tedy 

zejména jejich ovlivnění hlukem a pohybem osob, psů i cyklistů, ale také ruchem při stavební realizaci 

záměru který bude v některých fázích vyžadovat nasazení techniky, včetně stavebních strojů 

(odstranění nevhodných materiálů ze stávajícího tělesa cesty, zrušení odvodňovacích příkopů, 

nahrazení propustků lávkami pro pěší poválkami). 

Ve správnost závěru hovoří i vysoká propojenost území, kde je rušivým prvkem právě koridor 

plánované cesty (Volf a kol. 2014), kdy vysokou roli hraje toto území i z hlediska migrace druhu. 

Navíc jde o území výskytu navazující i na Bavorské území stejně vysoké hodnoty. 

Nelze se ztotožnit s plochou rovinou vyhodnocení, která se nevypořádala s omezujícími podmínkami 

provozu (provoz jen mezi 15.7. a 15.11.). Zároveň zde není ani zmíněn zábor dotčených stanovišť při 

budování poválkových cest, kdy budou dotčeny zejména přírodní stanoviště 7140 přechodová 

rašeliniště, 91D0 rašelinný les. I když kvantifikace záboru zde na základě dostupných podkladů není 

možná. 

 

2 Obnova veřejného využití – Lávková cesta 

Popis záměru 

Vyznačení a znovuvybudování bývalé turistické trasy. Délka 1,9 km v I. zóně CHKO Šumava, NPR 

Černé a Čertovo jezero a PP Královský hvozd.  

Původní trasa byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných kamenů a 5 dřevěných lávek přes 

skalní strže. V současnosti jsou lávky zničené a rozpadlé, trasa je místy v terénu zřetelná, ale 

nepoužitelná pro turistické účely.  

Dokumentace EIA zpřesňuje: 

Výstavba 5 nových dřevěných pěších lávek přes skalní strže. Lávky vyžadují zakotvení do 

pozemku (pevné spojení se zemí) a jedná se proto o stavby. Případná úprava trasy cesty v místech, kde 
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se vyskytují zvláště chráněné druhy: plavuň pučivá, vranec jedlový. Pásové značení turistických cest, 

instalace informačních tabulí a směrovek. Předpokládá se převažující ruční práce, transport materiálu 

v trase stezky ruční nebo s použití malé mechanizace - „železný kůň“. Okolní lesní porost bude 

ponechán bez zásahu a odumřelé stromy mohou ohrožovat chodce. V pásmu podél cesty budou podle 

potřeby odstraňovány nebezpečné souše.  

Budou odstraněny zbytky konstrukcí z impregnovaného dřeva vybudované bývalou Pohraniční 

stráží, jiné demolice se nepředpokládají. 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, leč není s ní v rozporu, co se týče technických informací. Text 

je upřesněn o stávající stav. Omezené informace o realizaci záměru (místy odtrženě zmíněné v dalším 

textu) se pak mohou promítnout do stanovení vlivů a následně do přesnosti vyhodnocení. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během obnovy stezky budou spojeny s hlukovým rušením a s přítomností pracovního 

personálu. Tyto vlivy budou krátkodobé na rozdíl od vlivů provozu. Provoz turistické stezky vnese 

nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do dosud relativně klidného území bez přítomnosti 

lidí.    

Fragmentace 

Dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, jednolitý lesní porost bude fragmentován 

turistickou stezkou. K fragmentaci významně přispěje i kácení suchých stromů kolem stezek v okolí 

15 m kolem cesty. 

Úbytek plochy biotopu druhu/TPS 

Obnova turistické stezky je spojena s maloplošným úbytkem plochy biotopů a typů přírodních 

stanovišť.  

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích, v menší 

míře též při provozu stezky.  

Komunikace s raným sukcesním prostředím je vektorem šíření nepůvodních druhů. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení). Vhodné by bylo 

rozdělit vlivy na realizaci a provoz záměru. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, 

stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

budou podle potřeby odstraňovány nebezpečné souše (hluk, pohyb osob, případně techniky) 

Pásové značení turistických cest, instalace informačních tabulí a směrovek cesty (hluk, pohyb osob, 

případně techniky) 

Výstavba 5 nových dřevěných pěších lávek přes skalní strže. Lávky vyžadují zakotvení do pozemku 

(pevné spojení se zemí) a jedná se proto o stavby (hluk, pohyb osob, pohyb techniky, narušení 

povrchu, eroze) 

Správně je stanoven možný úbytek plochy biotopu druhu/TPS a Znečištění, eutrofizace, šíření 

nepůvodních druhů. 

Vlivy v době provozu záměru:pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a 
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eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Trasa stezky je vedena přes typ přírodního stanoviště 8220, 9110 a 9410. Dochází k záboru plochy 

typů stanovišť, jejich fragmentaci, nelze vyloučit ovlivnění znečištěním při výstavbě.  

Čertovo jezero je udáváno jako historická lokalita šikoušku zeleného (Koval & Zmrhalová 2013). 

V okolí Lávkové cesty se nachází místa vhodná pro výskyt druhu. Potenciálně možné dotčení, druh 

identifikován jako dotčený. 

Samotné Čertovo jezero není mapováno jako typ přírodního stanoviště, přestože se jedná o přirozené 

oligotrofní jezero, jedno z mála v České republice. Na rozdíl od Černého jezera se zde nenachází 

šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris), typ přírodního stanoviště 3130.  

Celý masiv Jezerní hory a Královského hvozdu je jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zejména rušením.  

Pro uvedené dotčené druhy ptáků (viz tabulka) je celý masív Jezerní hory významnou až klíčovou 

lokalitou výskytu v PO (nebo v rámci celého pohoří zahrnujícího několik PO na české i bavorské 

straně). Trasa stezky je vedena lovným teritoriem čápa černého, ale vzhledem k rozloze jeho teritorií a 

ekologickým nárokům a absenci hnízdiště v dotčeném území nebyl tento druh označen za dotčený.  

Vyjádření posuzovatele 

Dotčené předměty ochrany jsou identifikovány správně. Není zde zdůrazněno, že se jedná o okraj 

nejzápadnějšího významnějšího rozšíření tetřeva (Volf a kol. 2014).   

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Stezka je vedena v jádrovém území výskytu druhů, které jsou předmětem ochrany PO Šumava. Jedná 

se o klíčovou lokalitu výskytu tetřeva hlušce v rámci celé populace obývající Šumavu a Bavorský les.  

Jezerní hora, Svaroh a celý Královský hvozd hraje zásadní roli v propojenosti celé populace, která v 

současné době zasahuje i do masívu Javoru, kde je vymezena samostatná PO Grosser und Kleiner 

Arber.  

Vliv záměru Lávkové cesty na tetřeva hlušce byl vyhodnocen jako významně negativní. 

Obdobné vlivy jako na tetřeva hlušce by působily i na ostatní dotčené druhy ptáků a rysa ostrovida. 

Pro jeřábka lesního je tento záměr z důvodu izolované části populace, intenzivnímu rušení a kácení 

souší podél stezky hodnocen jako významně negativní. Ze stejného důvodu byl významně negativní 

vliv vyhodnocen také pro datlíka tříprstého Z důvodu zásahu do jádrového biotopu mimořádného 

významu byl pro oba druhy vyhodnocen významně negativní vliv.  

Zasažen by byl vhodný biotop šikoušku zeleného, jedná se sice o historickou, ale o jednu z celkem 

pouze 20 dosud zjištěných lokalit na Šumavě. Vzhledem k cennosti lokality a dotčení vhodného 

biotopu druhu hodnocen významně negativní vliv. 

Byl hodnocen mírně negativní vliv na typy přírodních stanovišť 8220, 9110 a 9410, protože případné 

zábory a poškození sešlapem budou maloplošné. 

Vyjádření posuzovatele 

Pro závěrečné vyhodnocení vlivů lze efektivně použít studii rozšíření a migračních tras tetřeva (Volf a  

kol. 2014) z které je patrné okrajová poloha v jádrovém výskytu tetřeva a možnost ohrožení spojení 

tohoto území s dalšími podobně cennými lokalitami výskytu. Právě polohu záměru na straně lokality 

zvýšené pravděpodobnosti výskytu směrem k dalším obdobně cenným lokalitám lze považovat za 

zásadní. Posuzovatelé správně zmiňují i souvislost posuzovaného výskytu s obdobně důležitým 

výskytem v příhraniční oblasti Bavorska. Zásah do biotopu desítek jedinců se zdá ovšem, vzhledem 
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k celkové populaci druhu a umístění záměru do okraje optimálního výskytu, poněkud nadsazený. 

Provedeno není podrobnější komentování vlivu na rysa – jedná se o kar s množstvím výchozů a 

otevřených ploch, které rys vyhledává k odpočinku i reprodukci. 

Dále není vyhodnocen vliv na stanoviště 3130, které může být dotčeno eutrofizací s původem v sešlapu 

a narušení půdního povrchu stezky a okolí a s původem v odpadu z provozu cesty. 

Uvedené nedostatky jsou pouze dalšími „přitěžujícími okolnostmi“, které jen podtrhují správnost 

závěrečného verdiktu. 

 

3 Obnova veřejného využití – Dámská cesta 

Popis záměru 

Vyznačení a znovuvybudování bývalé turistické trasy jihozápadním svahem Jezerní hory. Délka 4,2 

km v I. zóně CHKO Šumava, PP Královský hvozd a zčásti NPR Černé a Čertovo jezero.  

Původní trasa byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných kamenů. V současnosti je trasa v 

terénu zřetelná, místy přes ni leží stromy, a tudíž je nepoužitelná pro turistické účely. Okolní porosty 

jsou ovlivněné proběhlou větrnou smrští, působením kůrovce a lesního hospodaření.   

Dokumentace dále uvádí: 

Proznačení, obnova a rekonstrukce původní turistické trasy jihozápadním svahem Jezerní Hory. Trasa 

byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných kamenů. Délka 3,9 km. Doplnění a rekonstrukce 

kamenných prvků cesty, případná úprava trasy cesty v místech, kde se vyskytují zvláště chráněné 

druhy. Pásové značení turistických cest, instalace informačních tabulí a směrovek. Předpokládá se 

použití běžné mechanizace - pro transport materiálu - lesní traktor, terénní automobil. Okolní lesní 

porost bude ponechán bez zásahu a odumřelé stromy mohou ohrožovat chodce. V pásmu podél cesty 

budou podle potřeby odstraňovány nebezpečné souše. Demoliční práce se nepředpokládají, neboť 

původní lávky se již rozpadly. 

Vyjádření posuzovatele 

Popis v posouzení se neshoduje s popisem v dokumentaci (obnova vs. znovuvybudování), leč není s ní 

v rozporu, co se týče technických informací s výjimkou délky trasy. Text je upřesněn o stávající stav. 

Dokumentace dále poskytuje podrobnější informace k stanovení například vlivů záměru. Některé tyto 

informace z dokumentace jsou dále použity i v posouzení. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během obnovy stezky budou spojeny s hlukovým rušením a s přítomností pracovního 

personálu. Provoz turistické stezky vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do dosud 

relativně klidného území bez přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost ve stádiu rozpadu a obnovy bude 

dále fragmentován turistickou stezkou.    

Úbytek plochy biotopu druhu/TPS 

Obnova turistické stezky je spojena s plošně nevýznamným úbytkem plochy biotopů a typů přírodních 

stanovišť.  

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích, v menší 
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míře též při provozu stezky.  

Komunikace s raným sukcesním prostředím je vektorem šíření nepůvodních druhů.    

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu druhu/TPS a znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druh). Vhodné by bylo rozdělit 

vlivy na realizaci a provoz záměru. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, stavba) a 

dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, pohyb osob, případně techniky. 

Dále zde chybí například: narušení povrchu, eroze 

Správně je stanoven možný úbytek plochy biotopu druhu/TPS a znečištění, eutrofizace, šíření 

nepůvodních druhů. 

Vlivy v době provozu záměru:pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a 

eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Trasa stezky je vedena přes typy stanoviště 8220, 9110 a 9410. Dochází k záboru plochy typů 

stanovišť, jejich fragmentaci, nelze vyloučit ovlivnění znečištěním při výstavbě.  

Celý masiv Jezerní hory a Královského hvozdu je jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zejména rušením.  

Pro uvedené dotčené druhy ptáků je celý masív Jezerní hory významnou lokalitou výskytu v rámci PO 

Šumava. Pro tetřeva hlušce se jedná o klíčovou lokalitu výskytu v celém pohoří zahrnující několik PO 

na české i bavorské straně - odhadovaná početnost pro oblast od Jezerní hory po Ostrý je 60 jedinců.  

Trasa stezky je vedena lovným teritoriem čápa černého, ale vzhledem k rozloze jeho teritorií a 

ekologickým nárokům a absenci hnízdiště v dotčeném území nebyl ten to druh označen za dotčený.  

Vyjádření posuzovatele 

Dotčené předměty ochrany jsou identifikovány správně. Není zde zdůrazněno, že se jedná o 

nejzápadnější významnější rozšíření tetřeva (Volf a kol. 2014). Spojení s ostatními populacemi je dále 

akcentováno v další kapitole.   

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Jezerní hora, Svaroh a celý Královský hvozd hraje zásadní roli v propojenosti celé populace, která v 

současné době zasahuje i do masívu Javoru, kde je vymezena samostatná PO Grosser und Kleiner 

Arber.  

V důsledku rušení by došlo ke zmenšení vhodného biotopu druhu, jeho fragmentaci a vysoce 

pravděpodobně opuštění podstatné části lokality. V současné době je celý jihozápadní svah Jezerní 

hory klíčovou a zcela zásadní lokalitou výskytu tetřeva hlušce. Rušení v těchto partiích by mělo za 

následek výrazný úbytek biotopu a větší míru izolace části populace obývající i vrcholové partie a 

navazující části hřebene Královského hvozdu.  

Negativní ovlivnění by pravděpodobně zasáhlo řádově desítky jedinců.  

Vliv záměru Dámské cesty na tetřeva hlušce byl vyhodnocen jako významně negativní. 

Obdobné vlivy jako na tetřeva hlušce by působily i na ostatní druhy ptáků a rysa ostrovida (pro tento 
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druh hodnoceny jako významně negativní). 

Byl hodnocen mírně negativní vliv na typy přírodních stanovišť 8220, 9110 a 9410, protože případné 

zábory a poškození sešlapem budou maloplošné. 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava – je konstatováno podložené velikostí 

potenciálně dotčené populace tetřeva (desítky jedinců).  

Vyjádření posuzovatele 

Výsledné posouzení konstatuje Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava. Podrobněji 

rozvádí postavení místního výskytu tetřeva v šumavské populaci i ve vztahu k populacím bavorským, a 

to včetně fragmentace stále ještě kompaktního území. To leze dovozovat i směrem k migraci a 

návaznosti na přeshraniční výskyty. Nevypořádává se však s některými dalšími vlivy jako je 

eutrofizace apod. Dále nezkoumá odděleně možné vlivy při realizaci stezky a při jejím provozu, které 

se mohou intenzitou i časovým působením lišit. 

Zejména z hlediska fragmentace biotopů se však lze se závěrečným hodnocením ztotožnit. 

 

4 Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero stěna 

Popis záměru 

Vyznačení a znovuvybudování historické turistické vyhlídky včetně přístupové trasy severním svahem 

Jezerní hory. Délka turistické trasy 0,27 km v I. zóně CHKO Šumava, PP Královský hvozd a zčásti 

NPR Černé a Čertovo jezero.  

Dokumentace uvádí: 

Proznačení, obnova a rekonstrukce původní turistické cesty severním svahem Jezerní Hory. Trasa byla 

známa již v 18. století. Délka 3,2 km. Vybudování dřevěné turistické vyhlídky na hraně karu a 

prokácení přístupové trasy k ní. Doplnění a rekonstrukce kamenných prvků cesty. Pásové značení 

turistických cest, instalace informačních tabulí a směrovek. Předpokládá se použití běžné mechanizace 

- pro transport materiálu - lesní traktor terénní automobil, v nepřístupných místech ruční práce, 

transport materiálu v trase stezky ruční nebo s použití malé mechanizace - „železný kůň“. Okolní lesní 

porost je ponechán bez zásahu a odumřelé stromy mohou ohrožovat chodce. V pásmu podél cesty 

budou podle potřeby odstraňovány nebezpečné souše. Demoliční práce se nepředpokládají. 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je v rozporu, co se týče technických informací – oproti 

dokumentaci není uvedena celková délka jen délka v v I. zóně CHKO Šumava. 

Dále zde nejsou uvedeny informace jako potřeba kácení atd. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během obnovy stezky budou spojeny s hlukovým rušením a s přítomností pracovního 

personálu. Provoz turistické stezky vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do dosud 

relativně klidného území bez přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost ve stádiu rozpadu a obnovy bude 

dále fragmentován turistickou stezkou.    

Úbytek plochy biotopu druhu/TPS 

Obnova turistické stezky je spojena s plošně nevýznamným úbytkem plochy biotopů a typů přírodních 
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stanovišť.  

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích, v menší 

míře též při provozu stezky.  

Komunikace s raným sukcesním prostředím je vektorem šíření nepůvodní druhů rostlin.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu druhu/TPS a znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druh). Vhodné by bylo rozdělit 

vlivy na realizaci a provoz záměru. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, stavba) a 

dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, pohyb osob, případně techniky. 

Dále zde chybí například: narušení povrchu, eroze a kácení dřevin zmiňované v dokumentaci. 

Správně je stanoven možný úbytek plochy biotopu druhu/TPS a znečištění, eutrofizace, šíření 

nepůvodních druhů. 

Vlivy v době provozu záměru: pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a 

eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení. Zejména potřeba kácení může ovlivnit některé předměty ochrany a to jak 

rušením (rys, tetřev) tak dotčením biotopu (Datlík tříprstý, Datel černý) 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Trasa cesty je vedena přes stanoviště 8220, 9110 a 9410. Dochází k záboru plochy typů stanovišť, 

jejich fragmentaci, nelze vyloučit ovlivnění znečištěním při výstavbě.  

Celý masiv Jezerní hory a Královského hvozdu je jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zejména rušením.  

Černé jezero je historickou lokalitou výskytu šikoušku zeleného (Koval, Zmrhalová 2013). Záměr se 

dotýká horní hrany karu, není narušen biotop druhu, který proto není identifikován jako dotčený. 

Pro uvedené dotčené druhy ptáků je celý masív Jezerní hory významnou lokalitou výskytu v rámci PO 

Šumava. Pro tetřeva hlušce se jedná o klíčovou lokalitu výskytu z pohledu celého pohoří zahrnujícího 

několik PO na české i bavorské straně – odhadovaná početnost pro oblast od Jezerní hory po Ostrý je 

60 jedinců.  

Trasa stezky je vedena lovným teritoriem čápa černého, ale vzhledem k rozloze jeho teritorií, 

ekologickým nárokům a absenci hnízdiště v dotčeném území nebyl ten to druh označen za dotčený.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je provedena správně včetně stanovišť.  

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Stezka je vedena v jádrovém území výskytu druhů, které jsou předmětem ochrany PO Šumava. Jedná 

se o klíčovou lokalitu výskytu tetřeva hlušce v rámci celé populace obývající Šumavu a Bavorský les. 

Jezerní hora, Svaroh a celý Královský hvozd hraje zásadní roli v propojenosti celé populace, která v 

současné době zasahuje i do masívu Javoru, kde je vymezena samostatná PO Grosser und Kleiner 

Arber.  

V důsledku rušení by došlo ke zmenšení vhodného biotopu druhu, jeho fragmentaci a vysoce 
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pravděpodobně i opuštění podstatné části lokality. V současné době je vrchol Jezerní hory významnou 

lokalitou výskytu tetřeva hlušce. Rušení v těchto partiích by mělo za následek výrazný úbytek biotopu 

a větší míru izolace části populace obývající jihozápadní svahy a navazující části hřebene Královského 

hvozdu.  

Negativní ovlivnění by pravděpodobně zasáhlo řádově desítky jedinců.  

Z důvodu výrazného zásahu do „území se zásadním významem pro populaci tetřeva hlušce“ a do 

významné součásti biotopu rysa ostrovida, byl pro oba druhy vyhodnocen významně negativní vliv.  

Obdobné vlivy jako na tetřeva hlušce by působily i na ostatní dotčené druhy ptáků. Pro jeřábka lesního 

je tento záměr z důvodu izolované části populace a zejména plošného záboru biotopu v pásu podél 

stezky hodnocen jako významně negativní. Ze stejného důvodu byl významně negativní vliv 

vyhodnocen také pro datlíka tříprstého. 

Byl hodnocen mírně negativní vliv na typy přírodních stanovišť 8220, 9110 a 9410, protože případné 

zábory a poškození sešlapem budou maloplošné. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava – je konstatováno podložené velikostí 

potenciálně dotčené populace tetřeva (desítky jedinců). U dalších předmětů ochrany včetně šikouška 

zeleného je značně neurčité a to nedoložením velikosti dotčených populací a ploch stanovišť. 

Konkrétně dotčení šikouška zeleného zde text vůbec neřeší. 

Polemizovat lze i s významným negativním vlivem na jeřábka, který je vůči rušení poměrně rezistentní, 

a není lze též přílišná náročnost na biotop. 

Podrobněji text rozvádí postavení místního výskytu tetřeva v šumavské populaci i ve vztahu 

k populacím bavorským, a to včetně fragmentace stále ještě kompaktního území. To leze dovozovat i 

směrem k migraci a návaznosti na přeshraniční výskyty. Nevypořádává se však s některými dalšími 

vlivy jako je eutrofizace apod. Dále nezkoumá odděleně možné vlivy při realizaci stezky a při jejím 

provozu, které se mohou intenzitou i časovým působením lišit. Otevřením vyhlídky by jistě 

zatraktivnilo celou oblast a zvýšilo by tak značně návštěvnost území se všemi negativními vlivy. 

Značnou kumulaci lze pak spatřovat mezi záměry 3,2,4 a 5 kdy by zpřístupnění cest utvořilo několik 

variant turisticky atraktivního okruhu. 

Zejména z hlediska fragmentace biotopů se však lze se závěrečným hodnocením ztotožnit. 

 

5 Přístup k Juránkově chatě 

Popis záměru 

Zpřístupnění sedla mezi Svarohem a Jezerní horou po lesních cestách, linkách a pěšinách vedoucích 

severním svahem Svarohu a východním svahem Jezerní hory. Délka trasy, která prochází územím PP 

Královský hvozd, NPR Černé a Čertovo jezero a I. a II. zónou CHKO Šumava, je asi 5,9 km. Lesní 

porost, jímž je trasa vedena, je na části území ponechán bez zásahu. 

Vyjádření posuzovatele 

Text popisu záměru se výjimečně přesně shoduje se s popisem v dokumentaci. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během obnovy stezky budou spojeny s hlukovým rušením a s přítomností pracovního 

personálu. Provoz turistické stezky vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do dosud 

relativně klidného území bez přítomnosti lidí.    

Fragmentace 
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Dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost ve stádiu rozpadu a obnovy bude 

dále fragmentován turistickou stezkou.    

Úbytek plochy biotopu druhu/TPS 

Obnova turistické stezky je spojena s plošně nevýznamným úbytkem plochy biotopů a typů přírodních 

stanovišť. V případě maloplošných stanovišť bodového charakteru (prameniště) může jít o plošně 

významnější část rozlohy.  

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích, v menší 

míře též při provozu stezky.  

Komunikace, kde převládá rané sukcesní prostředí, je vektorem šíření nepůvodní druhů rostlin 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu druhu/TPS a znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druh). Vhodné by bylo rozdělit 

vlivy na realizaci a provoz záměru. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, stavba) a 

dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, pohyb osob, případně techniky. 

Dále zde chybí například: narušení povrchu, eroze a kácení dřevin zmiňované v dokumentaci. 

Správně je stanoven možný úbytek plochy biotopu druhu/TPS a znečištění, eutrofizace, šíření 

nepůvodních druhů. 

Vlivy v době provozu záměru: pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a 

eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení.  

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Trasa cesty je vedena přes typ stanoviště 8220, 9110 a 9410. Dochází k záboru plochy typů stanovišť, 

jejich fragmentaci, nelze vyloučit ovlivnění znečištěním při výstavbě.  

Celý masiv Jezerní hory, Svarohu a Královského hvozdu je jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, 

jehož posuzovaný záměr ovlivňuje zejména rušením.  

Pro uvedené dotčené druhy ptáků je celý masív Jezerní hory a Svarohu významnou lokalitou výskytu 

v rámci PO Šumava. Pro tetřeva hlušce se jedná o klíčovou lokalitu výskytu z pohledu celého pohoří 

zahrnujícího několik PO na české i bavorské straně – odhadovaná početnost pro oblast od Jezerní hory 

po Ostrý je 60 jedinců.  

Trasa stezky je vedena lovným teritoriem čápa černého, ale vzhledem k rozloze jeho teritorií, 

ekologickým nárokům a absenci hnízdiště v dotčeném území nebyl ten to druh označen za dotčený.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování dotčených předmětů ochrany je provedeno správně, včetně stanovišť. Popsána je lokální 

populace tetřeva. Zdůrazněna je souvislost s bavorskými lokalitami výskytu tetřeva.  

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

V důsledku rušení by došlo ke zmenšení vhodného biotopu druhu, jeho fragmentaci a vysoce 

pravděpodobně i opuštění podstatné části lokality. V současné době jsou vrcholy Jezerní hory a 

Svarohu významnou lokalitou výskytu tetřeva hlušce. Rušení v těchto partiích by mělo za následek 
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výrazný úbytek biotopu a větší míru izolace části populace obývající jihozápadní svahy Jezerní hory a 

Svarohu a navazující části hřebene Královského hvozdu.  

Negativní ovlivnění by pravděpodobně zasáhlo řádově desítky jedinců.  

Vliv záměru obnovy cesty umožňující přístup k bývalé Juránkově chatě na tetřeva hlušce byl 

vyhodnocen jako významně negativní – z důvodu zásahu do „území se zásadním významem pro 

populaci tetřeva hlušce“. Obdobné vlivy jako na tetřeva hlušce by působily i na ostatní dotčené druhy 

ptáků a rysa ostrovida. Pro jeřábka lesního je tento záměr z důvodu izolované části populace a 

zejména plošného záboru biotopu v pásu podél stezky hodnocen jako významně negativní. Ze stejného 

důvodu byl významně negativní vliv vyhodnocen také pro datlíka tříprstého. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava – z důvodu významného zásahu do populací 

ptáků, jež jsou předmětem ochrany. Skutečnost významu území pro tetřeva potvrzuje fragmentační 

studie (Volf a kol 2014) a to včetně dotčenosti migračních koridorů k bavorským populacím a 

populacím šumavským východně od záměru. Zároveň dochází k vnesení významné diskontinuity 

rušením do dosud poměrně homogenní a klidné oblasti. Jen dotčení desítek jedinců se zdá u tohoto 

záměru nadsazené. Ovšem v kumulaci s dalšími záměry v této jádrové oblasti výskytu tetřeva je toto 

číslo reálné. 

Polemizovat lze i s významným negativním vlivem na jeřábka, který je vůči rušení poměrně rezistentní, 

a není lze též přílišná náročnost na biotop. 

Ve vyhodnocení vlivů pak je opomenuto dotčení stanovišť 8220, 9110 a 9410 s vyhodnocením 

závažnosti dotčení. 

Zejména z hlediska fragmentace biotopů se však lze se závěrečným hodnocením ztotožnit. 

 

6 Rozhledna Můstek 

Záměrem je vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 30 m na vrcholu Můstku. V minulosti zde 

stála horská chata, která vyhořela. V současné době se zde nachází pouze dřevěný přístřešek na 

turistické stezce. Cílem je vytvořit turistickou atraktivitu a nasměřovat do prostoru Můstku 

návštěvníky z Železnorudska. 

Dokumentace uvádí: 

Dřevěná rozhledna o výšce do 30 m v těsné blízkosti stávající turistické cesty. Rozhledna je navržena 

jako šestipodlažní dřevěná stavba s opláštěním z dřevěných (modřínových) lamel a falcovanou 

plechovou střešní krytinou. 

Výstavba dřěvené rozhledny na betonových patkách z předem připravených prvků spojovaných 

ocelovými spojovacími prvky. Celková výška rozhledny 30 m s mírnou rezervou přesahuje výšku 

okolního lesního porostu. Montáž bude provedena pomocí mobilního jeřábu. Rozhledna poblíž 

křižovatky dvou značených turistických cest Klubu českých turistů (modrá a červená) bude 

provozována bez trvalé přítomnosti obsluhy. U objektu nebudou umístěny sběrné nádoby na odpad. 

Demoliční práce se nepředpokládají, stávající turistický přístřešek bude přemístěn. 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je v rozporu, co se týče informací o technickém provedení a 

postupu realizace. Dokumentace uvádí přesnější popis realizace stavby, jehož neznalost v posouzení 

pak může ovlivnit další rozhodování v posouzení 

Identifikace vlivů záměru 
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Nedojde k záboru biotopu druhu ani typu přírodního stanoviště, rozhledna bude umístěna v místě 

dřevěného přístřešku. 

Rušení  

Stavební práce během výstavby rozhledny budou spojeny s hlukovým rušením a s přítomností 

pracovního personálu. Provoz rozhledny a turistické stezky pravděpodobně zvýší úroveň akustického a 

vizuálního rušení na již využívané turistické trase. 

Vyjádření posuzovatele 

Rušení je vhodné rozvést do jednotlivých rušivých faktorů jako je hluk, vibrace, pohyb osob a techniky 

při výstavbě a dopravě materiálu. Zvýšení turistické návštěvnosti je vzhledem k vzdálenosti nástupních 

bodů na procházející turistické trasy považovat za minimální. 

Za závažnější vliv lze považovat zdržování se turistů v prostoru rozhledny se zvýšenou kumulací hluku, 

odpadů i eutrofizace. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Hřeben Pancíře, Habru, Můstku a Prenetu je lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož posuzovaný záměr 

ovlivňuje zejména zvýšenou mírou rušení.  

V lesním porostu v okolí vrcholu Můstku se vyskytují čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, kulíšek 

nejmenší a sýc rousný. Přímo na místě záměru však v současnosti není vyvinuto stromové patro a výše 

uvedené druhy zde nehnízdí. Vzhledem k minimálnímu navýšení hladiny rušení tyto druhy nebyly 

identifikovány jako dotčené záměrem výstavby rozhledny na vrcholu Můstku.  

Hřeben Pancíře, Habru, Můstku a Prenetu je významnou lokalitou výskytu tetřeva hlušce a jeřábka 

lesního. Tyto dva druhy ptáků byly označeny jako dotčené posuzovaným záměrem.  

Vyjádření posuzovatele 

V textu jsou uvedeny jako nedotčené čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc 

rousný z důvodu absence stromového patra. Významný výskyt je uváděn u tetřeva hlušce a jeřábka 

lesního. Rys ostrovid zde má též významný výskyt.  

Identifikace dotčených předmětů ochrany je proveden správně. V případě úvahy o zvýšeném provozu 

v souvislosti s novostavbou rozhledny v textu chybí úvaha o možném dotčení biotopů v okolí stezek 

sešlapem, erozí či eutrofizací. Dotčeným biotopem jsou zde v tomto případě acidofilní smrčiny 9410 a 

acidofilní bučiny 9110. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Rozhledna leží mimo výskyt typů přírodních stanovišť, pro které byla vyhlášena EVL Šumava. 

Nachází se v místech, kde je v současnosti frekventovaná turistická trasa, využívaná celoročně a 

dřevěný přístřešek.  

Výstavbou a provozem rozhledny dojde ke zvýšení úrovně rušení v okolí vrcholu Můstku. Při její 

navržené podobě bude dosah rušení minimalizován. Širší okolí záměru je místem výskytu rysa 

ostrovida, tetřeva hlušce a jeřábka lesního.  

Vzhledem k tomu, že rušení provozem rozhledny je lokálně omezené a rozhledna se nachází v území 

již hojně navštěvovaném, je vliv záměru hodnocen jako mírně negativní.    

Vyjádření posuzovatele 

Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava – s argumentací, že rušení provozem 

rozhledny je lokálně omezené. Není zde však žádná přesná argumentace o možné velikosti ovlivněných 

populací apod. Vzhledem k tomu, že v případě realizace bude projekt posuzován na základě projektové 

dokumentace, kde snad budou zodpovězeny výše uvedené otázky a nejasnosti, lze předložení hodnocení 

akceptovat. Doprava materiálu zde bude probíhat po poměrně dlouhých trasách, čímž se efekt rušení 

prostorově značně rozšiřuje. Navíc dopravní trasy nemusí kopírovat trasy turistické. To je nutné 
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přesně stanovit v projektu a posoudit. Je nutné posoudit vlivy i na základě studie návštěvnosti 

s predikcí pro nový stav. 

Zmírňující opatření 

Vyjádření posuzovatele 

Zpracovatel neuvádí žádná zmírňující opatření. Vzhledem k popsané důležitosti území pro některé 

předměty ochrany je vhodné časovat realizaci opatření do pozdně letních až podzimních měsíců, a to 

z důvodu zmírnění rušivého vlivu vyplývající z dopravy materiálu a stavebních prací. 

 

7 Rozhledna Polom 

Popis záměru 

Záměrem je vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 15 m na vrcholu Polomu a k ní turistické 

cesty v délce cca 1,8 km. Cílem je vytvořit turistickou atraktivitu a nasměřovat do prostoru 

Polomu návštěvníky z Železnorudska. V současné době není vrchol Polomu navštěvován. 

Dokumentace uvádí: 

Dřevěná rozhledna o výšce do 15 m, půdorys 100m2. Jako přístup je navržena nová turistická cesta o 

délce cca 1,8 km od turistické cesty Železná Ruda – Prášily (červená) po hřebeni a 0,8 km po spádnici 

Výstavba dřevěné rozhledny na betonových patkách z předem připravených prvků spojovaných 

ocelovými spojovacími prvky. Celková výška rozhledny do 15 m. Montáž bude provedena pomocí 

mobilního jeřábu. Rozhledna bude provozována bez trvalé přítomnosti obsluhy. Pro výstavbu bude 

nutno upravit, případně zpevnit lesní linku (cestu, která bude následně sloužit i jako přístupová 

turistická cesta). Což ej v rozporu s následujícím tvrzením „záměr nebude provázen úpravami terénu“. 

Vzhledem k tomu, že lokalita rozhledny je poměrně vzdálena od stávající turistické cesty Železná 

Ruda – Prášily, bude muset být vyznačeno oboustranné připojení („zokruhování“) k stávající turistické 

cestě. Demoliční práce se nepředpokládají, v případě, že přístupová cesta bude ponechána ve 

zpevněném stavu.  

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je v rozporu, co se týče technických informací. Zejména 

v délce přístupové cesty (posouzení 1,8km, dokumentace 1,8 + 0,8km). Dále dokumentace uvádí 

rozhodné údaje o technickém provedení a postupu stavby, stejně tak k provozu rozhledny. Nejasno je 

v situaci a provozu přístupových cest. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během výstavby rozhledny a stezky budou spojeny s hlukovým rušením a s přítomností 

pracovního personálu. Provoz rozhledny a turistické stezky vnese nový trvalý prvek akustického a 

vizuálního rušení do dosud relativně klidného území bez trvalé přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost ve stádiu rozpadu a obnovy bude 

dále fragmentován turistickou stezkou a rozhlednou v provozu.  

Úbytek plochy biotopu/stanoviště 

Výstavba rozhledny a turistické stezky je spojena s úbytkem plochy biotopů a typů přírodních 

stanovišť. Pro výstavbu rozhledny bude nutné vybudovat alespoň dočasnou zpevněnou cestu pro 

transport materiálu a zpevněnou plochu na vrcholu pro ustavení jeřábu pro montáž rozhledny. 
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Znečištění, eutrofizace 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích, v menší 

míře též při provozu rozhledny a stezky.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu/stanoviště a znečištění, eutrofizace). Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a 

provoz záměru. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, pohyb osob, případně techniky při dopravě materiálu a stavbě. 

Dále zde chybí například: narušení povrchu s rizikem eroze. 

Správně je stanoven možný úbytek plochy biotopu druhu/TPS a znečištění, eutrofizace, šíření 

nepůvodních druhů. 

Vlivy v době provozu záměru: 

Pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a eroze v případě 

nerespektování značení, eutrofizace okolí 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení.  

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Při výstavbě dřevěné rozhledny dochází k územnímu záboru plochy typu přírodního stanoviště 9410. 

Pohraniční hřeben Šumavy, včetně vrcholu Polomu je lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zejména zvýšenou mírou rušení.  

V lesních porostech v okolí vrcholu Polomu se vyskytují čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, kulíšek 

nejmenší a sýc rousný. Přímo na místě záměru však v současnosti není vyvinuto stromové patro a výše 

uvedené druhy zde nehnízdí. Vzhledem k absenci hnízdního prostředí tyto druhy nebyly 

identifikovány jako dotčené záměrem výstavby rozhledny na vrcholu Polomu.  

Vrchol Polomu a celý navazující hřeben od Sklářského vrchu přes Polom, Plesnou až po Ždánidla je 

významnou lokalitou výskytu tetřeva hlušce a jeřábka lesního. Tyto dva druhy ptáků byly označeny 

jako dotčené posuzovaným záměrem.  

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně včetně stanovišť. Argumentace stávajícím stavem stavu bezlesí, a tím 

nepřítomností předmětů ochrany je nekorektní. Při posuzování by měl být brán v úvahu cílový stav 

místa a jeho potenciál pro předměty ochrany. Ani bezlesí není v žádném případě ideální pro jeřábka, 

který je zde označen za dotčeného. Druh je vázaný na listnaté, nejlépe sukcesní lesy se zastoupením 

břízy. Uvedené plochy mohou dalším druhům sloužit například jako loviště (sovy). 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Rozhledna leží na místě výskytu typu přírodního stanoviště 9410 (Acidofilní smrčiny), který je 

předmětem ochrany EVL Šumava. Zábor plochy je plošně nevýznamný, vliv na tento TPS je 

hodnocen jako mírně negativní.  

Výstavbou a provozem rozhledny dojde ke zvýšení úrovně rušení v okolí vrcholu Polomu i cesty 

umožňující přístup k rozhledně. Ačkoliv při vhodném technickém řešení lze dosah rušení omezit, je 

nutno cestu a rozhlednu považovat za zcela nový prvek, v jehož důsledku se rušení výrazně zvýší. 

Širší okolí záměru je místem výskytu rysa ostrovida, tetřeva hlušce a jeřábka lesního.  

Negativní ovlivnění v důsledku rušení by zasáhlo řádově jednotlivé ptáky. Celý masiv Polomu je 
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jádrovou oblastí tetřeva hlušce, je zde evidováno tokaniště i hnízdiště. Hraje důležitou roli 

v propojenosti celé populace – umožňuje spojení částí populace na centrálním hřebeni Šumavy 

s částmi na Jezerní hoře a na hřebeni Pancíře a Můstku.  

Vliv záměru rozhledny a přístupové cesty na vrcholu Polomu na tetřeva hlušce byl vyhodnocen jako 

významně negativní. 

Obdobné vlivy jako na tetřeva hlušce by působily i na jeřábka lesního a rysa ostrovida. Pro rysa 

ostrovida je vzhledem k velikosti teritorií tohoto druhu a menšímu významu dotčeného území 

hodnocen mírně negativní vliv. Jedná se o jedno z významných jádrových území jeřábka lesního – 

vyhodnocen významný negativní vliv 

Vyjádření posuzovatele 

Nevýznamnost vlivu na přírodní stanoviště 9410 (Acidofilní smrčiny) nekoresponduje s výše uvedenou 

úvahou o vybudování přístupu na místo stavby pro techniku. Naopak je v souladu s tvrzením 

dokumentace o vyloučení terénních úprav. Významnost vlivu je prokázána u druhů (tetřev). Významný 

vliv na jeřábka lesního lze zpochybnit z výše popsaných důvodů (bezlesí není v žádném případě ideální 

pro jeřábka, který je zde označen za dotčeného). Správně je uveden i vliv fragmentace pro tetřeva. 

Významný negativní vliv na EVL Šumava autor vyloučil na základě mírného dotčení stanoviště 9410 a 

rysa ostrovida. U hodnocení záměru je možné rozporovat jeho významný negativní vliv na PO Šumava 

založený na významném vlivu na tetřeva hlušce. Celý komplex Polomu je dle informací NP Šumava 

intenzivně navštěvován po všech přístupných cestách z důvodu blízkosti centra turismu -  Železné 

Rudy. Frekvence návštěvnosti u přilehlé turistické cesty je odhadována na 30tisíc osob ročně. 

Realizace rozhledny na Polomu může pomoci usměrnit a stabilizovat turistickou návštěvnost právě do 

tohoto bodu a tím omezit pohyb osob po ostatních cestách i volným terénem. To může sehrát pozitivní 

vliv v podmínkách rušení tetřeva i ostatních druhů. Z tohoto důvodu je klasifikován vliv na PO Šumava 

na mírný negativní vliv. 

V dalším postupu je nutné vyhodnotit zejména situaci přístupových cest, které nejsou na základě 

předložených materiálů zřejmé.  

Zmírňující opatření 

Provést stavební práce mezi 15.7. a 15.11. 

Práce realizovat v době 9,00-17,00 hod. 

Na přístupových cestách zakázat vjezd cyklistů a zakázat vstup se psy. 

Variantně posoudit umístění rozhledny na kótě 1292 před vrchem Polom.  

 

8 Rozhledna Antýgl včetně přístupu 

Popis záměru 

Posuzovaným záměrem je vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 24 m na vrcholu Antýglu a 

přístupové cesty k ní o délce cca 0,7 km. Cílem je zvýšení turistické atraktivity území. V současné 

době není vrchol Antýglu zpřístupněn značenou turistickou trasou. 

Dokumentace uvádí: 

Dřevěná rozhledna o výšce do 24 m na vrcholu Sokolu (Antýglu) (1253 m n.m.).  Proznačení, 

případná úprava turistické cesty směrem od jihu o délce cca 0,7 km od cesty Filipova Huť – Horská 

s převýšením cca 100 m. S ohledem na umístění záměru ve II. zóně NP Šumava je třeba předpokládat 

ještě minimálně sestup návštěvníku (a nelze vyloučit i jejich výstup na vrchol) směrem k východu 

k samotě Horní Antýgl.  

Výstavba dřevěné rozhledny na betonové desce o kruhovém půdorysu 75,2 m2 z předem připravených 
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prvků spojovaných ocelovými spojovacími prvky. Montáž bude provedena pomocí mobilního jeřábu, 

alternativně vrtulníkem. Rozhledna bude provozována bez trvalé přítomnosti obsluhy. Pro výstavbu 

bude nutno upravit a vyznačit lesní pěšinu z jihu od cesty Filipova Huť – Horská Kvilda jako 

turistickou cestu. Pokud nebude materiál transportován a montáž rozhledny prováděna pomocí 

vrtulníku, bude nezbytné vybudovat dočasnou přístupovou komunikaci na vrchol Antýglu. Demoliční 

práce se nepředpokládají, v případě, že přístupová cesta bude ponechána ve zpevněném stavu. 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je v rozporu, co se týče technických informací. Zejména 

v přístupu na staveniště. Dále dokumentace uvádí rozhodné údaje o technickém provedení a postupu 

stavby, stejně tak k provozu rozhledny. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během výstavby rozhledny a stezky budou spojeny s hlukovým rušením a s přítomností 

pracovního personálu. Provoz rozhledny a turistické stezky vnese nový trvalý prvek akustického a 

vizuálního rušení do dosud relativně klidného území bez trvalé nebo přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Po uvedení rozhledny do provozu dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost ve 

stádiu rozpadu a obnovy bude dále fragmentován turistickou stezkou. 

Úbytek plochy biotopu druhu/TPS 

Výstavba rozhledny a turistické stezky je spojena s úbytkem plochy biotopů druhů a typů přírodních 

stanovišť. Pro výstavbu rozhledny bude také nutné vybudovat alespoň dočasnou zpevněnou cestu pro 

transport materiálu a zpevněnou plochu na vrcholu pro ustavení jeřábu pro montáž rozhledny. 

Znečištění, eutrofizace 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích, v menší 

míře též při provozu rozhledny a stezky.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu druhu/TPS a znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druh). Vhodné by bylo rozdělit 

vlivy na realizaci a provoz záměru. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, stavba) a 

dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk – zejména při montáži vrtulníkem, pohyb osob, případně techniky. 

Dále zde chybí například: narušení povrchu, eroze a kácení dřevin zmiňované v dokumentaci. 

Správně je stanoven možný úbytek plochy biotopu druhu/TPS a znečištění, eutrofizace, šíření 

nepůvodních druhů. 

Vlivy v době provozu záměru: pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a 

eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy, z nichž je důležitá především fragmentace stávající klidové zóny,  je vhodné podrobněji 

rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat do výsledku posouzení.  

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Při výstavbě dřevěné rozhledny a přístupové cesty dochází k územnímu záboru plochy typů přírodních 

stanovišť 9110 a 9410. 
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Hora Antýgl (Sokol) a celé Povydří je lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož posuzovaný záměr 

ovlivňuje zejména zvýšenou mírou rušení.  

V lesních porostech v okolí vrcholu Antýglu se vyskytují čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, kulíšek 

nejmenší a sýc rousný. Jako dotčené byly identifikovány druhy, které zde hnízdí a které vykazují 

zvýšenou míru ohrožení z hlediska rušení. Jsou to datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší a sýc 

rousný.  

Masív Antýglu je významnou lokalitou výskytu tetřeva hlušce, který byl označen jako dotčený 

posuzovaným záměrem.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování dotčených předmětů ochrany je provedeno správně včetně stanovišť. Prostor Antýglu je 

jednou z mála téměř diskontinuitních lokalit tetřeva. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Výstavbou a provozem rozhledny dojde ke zvýšení úrovně rušení v okolí vrcholu Antýglu i cesty 

umožňující přístup k rozhledně. Ačkoliv při vhodném technickém řešení lze dosah rušení omezit, je 

nutno záměr považovat za nový prvek, v jehož důsledku se rušení v tomto území výrazně zvýší. Širší 

okolí záměru je důležitým územím výskytu rysa ostrovida, tetřeva hlušce a jeřábka lesního.  

Negativní ovlivnění v důsledku rušení by zasáhlo řádově jednotlivce, resp. jednotlivá teritoria. Celá 

oblast Antýglu je důležitou oblastí výskytu tetřeva hlušce, je zde evidováno tokaniště i hnízdiště.  

Hraje významnou roli v propojenosti jednotlivých částí celé populace – umožňuje spojení částí 

populace na centrálním hřebeni Šumavy s částmi na Zhůřských a Horskokvildských slatích. Je 

významným refugiem druhu v okrajové části jeho výskytu.   

Vliv záměru rozhledny a přístupové cesty na vrcholu Antýglu na tetřeva hlušce byl vyhodnocen jako 

významně negativní. 

Obdobné vlivy jako na tetřeva hlušce by působily i na jeřábka lesního a rysa ostrovida. Pro rysa 

ostrovida je vzhledem k velikosti teritorií tohoto druhu a menšímu významu dotčeného území 

hodnocen mírně negativní vliv. Jedná se o jedno z významných jádrových území jeřábka lesního – 

vyhodnocen významný negativní vliv. Vlivy na datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího a sýce rousného 

hodnoceny jako mírně negativní.  

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na EVL Šumava. Obtížně lze uvěřit, že zábor biotopů bude při 

realizaci cest k stavbě rozhledny nevýznamný, a to bez zvážení výše uvedeného doplněného výčtu vlivů, 

kdy nelze počítat s pouhým záborem. Důraz je kladen na propojení oblastí s výskytem tetřeva kdy se 

v jeho případě jedná o významnou lokalitu výskytu stojíc stranou dalších významných výskytů (Volf a 

kol 2014). Jistě by byly významně narušeny právě i zmíněné migrační toky navazující zdejší populace 

na jádrové populace v NP. Realizace stezky by významně rozdělila jednolitý masiv Antýglu který je již 

fragmentován dalšími cestami. 

 

9 Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero 

Popis záměru 

Posuzovaným záměrem je vybudování dřevěného chodníku o délce cca 10 m a vyhlídkové věže 

o výšce cca 2 m v blízkosti turistické trasy. Celkový zábor plochy je odhadován na 20 m². 

Dokumentace uvádí: 

Předpokládá se vybudování dřevěného chodníku o délce cca 10 m od značené turistické cesty a stavba 

nízké vyhlídkové věže (cca 2 m). Vyhlídková věž představuje stavbu pevně spojenou se zemí (lesní 

pozemek). Záměr je umístěn v I. zóně NPŠ. Demoliční práce se nepředpokládají. 
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Vyjádření posuzovatele 

Shoduje se s popisem v dokumentaci.  

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během výstavby vyhlídky a dřevěného chodníku budou spojeny s hlukovým rušením a 

s přítomností pracovního personálu. Provoz vyhlídky může mírně zvýšit úroveň akustického a 

vizuálního rušení na již využívané turistické trase. 

Úbytek plochy biotopu druhu/TPS 

Výstavba rozhledny a turistické stezky je spojena s plošně nevýznamným úbytkem plochy biotopů 

druhů a typů přírodních stanovišť. 

Znečištění, eutrofizace 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích, v menší 

míře též při provozu rozhledny a stezky.  

Vyjádření posuzovatele 

Stanovení vlivů je v souladu s poskytnutými informacemi. Rozdělení vlivů na období realizace a 

provozu záměru by umožnilo vyhodnotit vhodně i časovou distribuci vlivů s návazností na zmírňující 

opatření. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Při výstavbě dřevěné vyhlídky a přístupového chodníku dochází k plošně nevýznamnému územnímu 

záboru plochy TPS 4070 Křoviny s borovicí klečí, který není předmětem ochrany EVL Šumava. 

Trojmezenská hornatina je lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož posuzovaný záměr ovlivňuje 

zvýšenou mírou rušení.  

V lesních porostech v okolí Plešného jezera se vyskytují čáp černý, jeřábek lesní, datel černý, datlík 

tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc rousný. Tyto druhy kamenné moře pod jezerem využívají příležitostně. 

Vlivy spojené se záměrem jsou prostorově omezené s malým dosahem. Nebyly označeny jako 

dotčené. 

Trojmezenská hornatina je významnou lokalitou výskytu tetřeva hlušce, který byl označen jako 

dotčený posuzovaným záměrem.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je provedena správně včetně důrazu na 

tetřeva. Ovlivnění rysa ostrovida zvýšenou mírou rušení může být předmětem diskuse, ale v kontextu 

rozsahu záměru je méně pravděpodobné. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Vyhlídka i chodník jsou umístěné mimo výskyt TPS, které jsou předmětem ochrany EVL Šumava.  

Výstavbou a provozem vyhlídky dojde k mírnému zvýšení úrovně rušení v okolí Plešného jezera, 

které je již v současné době značně ovlivněné vysokou turistickou návštěvností. Plošný rozsah rušení 

se zvýší pouze minimálně. Šíření zvukového a vizuálního rušení lze předpokládat spíše směrem dolů 

do údolí, nikoliv směrem k vyšším partiím.  

Vzhledem ke stávající hladině rušení a lokálně omezenému rušení je vliv záměru na tetřeva hlušce, 

jeřábka lesního a rysa ostrovida hodnocen jako mírně negativní.    

Vyjádření posuzovatele 

Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava a to zejména díky dnešnímu zatížení 
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turistikou, kdy je v podstatě součástí turistické cesty a nedaleko zimní lyžařské trasy. 

Zmírňující opatření 

Vyjádření posuzovatele 

Zpracovatel neuvádí žádná zmírňující opatření. Vhodné je časovat realizaci opatření do pozdně 

letních až podzimních měsíců, a to z důvodu zmírnění rušivého vlivu vyplývající z dopravy materiálu a 

stavebních prací. 

 

10 Cyklistická cesta Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. kámen 11/-11/6 

Popis záměru 

Posuzovaným záměrem je cyklistická cesta o délce cca 0,34 km v lesním komplexu, v dosud 

nezastavěném území. Má navazovat na již vybudovanou cyklostezku na bavorské straně. Je plánován 

povrch hutněné frakce štěrku, šířka trasy 2,0 m, bez odvodnění a větších terénních úprav.  

Dokumentace uvádí: 

Cyklistická cesta o délce cca 0,34 km a šířce trasy 2,0 m má navazovat na již vybudovanou cyklotrasu 

na bavorské straně. Trasování je vedeno mladým SM–BK porostem k hrázi Rosenauerovy nádrže, 

odtud v trase stávající pěší stezky. Stavba bude realizována jako jednoduchá cyklistická cesta (širší 

obdoba tratí typu „singletrack“) s povrchem z hutněných frakcí štěrku, bez odvodnění a větších 

terénních úprav (pouze skrytí humusového horizontu). Technické řešení předpokládá vedení v trase 

stávající pěšiny, omezené kácení stromů (pouze v pásmu podél cesty budou podle potřeby 

odstraňovány nebezpečné souše). 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, leč není s ní v rozporu, co se týče technických informací. Text 

je upřesněn dokumentací o další údaje jako je „omezené kácení stromů“. To se dále promítá do 

stanovení potenciálních vlivů. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během výstavby c budou spojeny s hlukovým rušením a s přítomností pracovního 

personálu. Provoz cesty může zvýšit úroveň akustického a vizuálního rušení v okolí již využívaného 

turistického cíle (Rosenauerův pomník) a vnese nový prvek rušení do dosud nezpřístupněného úseku 

mezi pomníkem a státní hranicí. 

Úbytek plochy biotopu druhu/TPS 

Výstavba cyklotrasy je spojena s úbytkem plochy biotopů druhů a typů přírodních stanovišť. 

Znečištění, eutrofizace 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích, v menší 

míře též při provozu cyklotrasy.  

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany, úbytku biotopu, znečištění, 

eutrofizace. Nejsou zde zahrnuty vlivy vyplývající z kácení – viz poznámka k popisu záměru. 

Rozdělení vlivů na období realizace a provozu záměru by umožnilo vyhodnotit vhodně i časovou 

distribuci vlivů s návazností na zmírňující opatření. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Při výstavbě cesty dochází k územnímu záboru plochy TPS: 9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-
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Piceetea), který je předmětem ochrany EVL Šumava. 

Trojmezenská hornatina je lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož posuzovaný záměr ovlivňuje 

zvýšenou mírou rušení.  

V lesních porostech v okolí Rosenauerovy nádrže jezera se vyskytují čáp černý, tetřev hlušec, jeřábek 

lesní, datel černý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc rousný. Pro tyto druhy je území dotčené 

záměrem součástí jejich teritorií, je pravděpodobné, že zde i hnízdí. Byly označeny jako dotčené. 

Území dotčené rušením spojeným se záměrem není na české straně vymezeno jako trvalý biotop 

tetřeva hlušce – druh je však hodnocen jako dotčený v souvislosti s rušením.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je provedena správně včetně důrazu na 

rysa. Ovlivnění rysa ostrovida zvýšenou mírou rušení může být předmětem diskuse, ale v kontextu 

rozsahu záměru je méně pravděpodobné. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Záměr je umístěn na okraji území intenzívně využívaného turisty – hlavním cílem je zde Rosenauerův 

pomník, případně bývalá Rosenauerova nádrž. 

Výstavbou a provozem cyklistické cesty dojde k zvýšení úrovně rušení v území podél cyklotrasy. 

Plošný rozsah rušení se zvýší, dojde k propojení dvou území s vyšší turistickou návštěvností na 

bavorské a české straně hranice. 

Vzhledem k tomu, že záměr představuje pouze lokálně omezený rozsah rušení s maloplošným 

dosahem, a to v území mimo trvalý biotop tetřeva hlušce je vliv záměru na tetřeva hlušce, hodnocen 

jako mírně negativní. 

Vliv na další druhy ptáků je hodnocen jako mírně negativní vzhledem k malému ovlivněnému rozsahu 

a tomu, že se jedná o území již výrazně ovlivněné rušením. 

Vliv rušení rysa ostrovida je hodnocen jako mírně negativní také především vzhledem k malému 

plošnému rozsahu rušení. 

Vliv přímého záboru TPS 9410 je prostorově omezený – cyklotrasa je plánována na šíři cca 2 m, dojde 

k okrajovému kácení, vliv hodnocen jako mírně negativní. 

Vyjádření posuzovatele 

Posouzení uvádí, že „Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava“ a správně to 

zdůvodňuje malým rozsahem záměru a stávajícím zatížením území turismem. Následně bude-li záměr 

dále posuzován ve fázi projektu je nutné věnovat pozornost navýšení zatížení turistikou. 

Předpokládané migrační rasy mezi lokalitami výskytu vedou po bavorské straně. 

Zmírňující opatření 

Spojit stavební práce na Rosenauerově nádrži a cyklistické cesty. 

Vyjádření posuzovatele 

Není vhodné záměr spojovat s dalšími, zvláště v případě že je velmi obtížné zajistit jejich souběh – jak 

investiční tak vlastnický. Také není jisté, zda budou podmíněné záměry vůbec povoleny a realizovány. 

Zmírňující opatření je nutné hledat v časovém rozvržení realizace – mimo hnízdní období a období 

rozmnožování – to zejména díky dlouhým dopravním trasám vedoucích klidovými zónami. Dále 

v úpravě provozních podmínek – zákaz vstupu se psy, jež způsobují rušení.  

 

11 Přestupové body na státní hranici - stanovení období a dalších podmínek pro otevření tras - 

pod Poledníkem, Plesná (Bendlova cesta), Střelecký průsmyk 
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Popis záměru 

Posuzovaným záměrem je zpřístupnění 3 přestupových bodů na státní hranici. Jedná se o místa 

s přechodem státní hranice do NP Bavorský les včetně přístupových tras. Lokality, které jsou dosud 

veřejnosti z české strany nepřístupné a jsou součástí I. a II. zóny NP Šumava, bývalého území 

s omezeným vstupem. 

Cesty k hranici tvoří zčásti lesní cesty, převážně však v různé vzdálenosti od hranice nezpevněné lesní 

pěšiny. Předpokládá se pouze turistické vyznačení přístupu k hranici bez dalších zemních prací.  

Dokumentace uvádí: 

Vyznačení pěších stezek a přestupových bodů na hraničním chodníku. Zpřístupnění je navrženo 

nezpevněnými lesními pěšinami, v podmáčených úsecích zpevnění dřevěnými poválkami. Informační 

tabule a další mobiliář budou provedeny v jednotném stylu NP. V pásmu podél cesty budou podle 

potřeby odstraňovány nebezpečné souše. 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, posouzení značně rozšiřuje stručný text dokumentace, ale 

necituje zde uvedené technické provedení. Navíc uvádí parcelní čísla. Dokumentace hovoří o nutnosti 

kácení a „v podmáčených úsecích zpevnění dřevěnými poválkami“. To se dále projevuje ve stanovení 

vlivů 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Provoz přestupových bodů a turistických stezek, které je spojí se stávající sítí turistických cest, bude 

spojen s hlukovým rušením a s dlouhodobou přítomností návštěvníků a vnese nový trvalý prvek 

akustického a vizuálního rušení do dosud klidného území bez organizované přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, jednolitý lesní porost bude fragmentován 

turistickou infrastrukturou (cesty + hraniční body). 

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí v důsledku návštěvnosti území. 

Vyjádření posuzovatele 

Vzhledem k rozporu s dokumentací nelze jasně posoudit správnost stanovení vlivů. Lze těžko 

dovozovat, který z popisů je vlastně správný. Posouzení například neuvádí zpevňování cest poválkami 

apod. také se jistě budou značně lišit vlivy za provozu a realizace záměrů. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Přestupové body a trasy umožňující k nim přístup protínají plochu TPS: 9410 - Acidofilní smrčiny 

(Vaccinio-Piceetea), který je předmětem ochrany EVL Šumava. 

Celá oblast hraničního hřebene mezi Polomem, přes Plesnou, Poledník až k Roklanu a Luznému je 

významnou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož posuzovaný záměr ovlivňuje zvýšenou mírou 

rušení.  

Lesní porosty v různých fázích vývoje, včetně rozpadu a obnovy jsou významnými místy výskytu 

ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany PO Šumava (čáp černý, tetřev hlušec, jeřábek lesní, datel 

černý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem 

součástí jejich teritorií a hnízdí zde. Jsou zde evidována tokaniště tetřeva hlušce. Tyto druhy byly 

označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 
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Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je provedena správně včetně důrazu na 

rysa. Příhraniční oblast patří k jádrovému území výskytu tetřeva s těžištěm na bavorské straně (Volf a 

kol 2014). 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Přímý zábor TPS 9410 je maloplošný, další negativní vlivy záměru na tento TPS prostorově omezené. 

Součástí záměru jsou i přístupové stezky, které bude nutné upravit pro zajištění bezpečnosti. Zde by 

pravděpodobně došlo k likvidaci odumřelých stromů, které jsou součástí tohoto typu stanoviště. 

Vzhledem k malému podílu ovlivněného území je vliv hodnocen jako mírně negativní. 

Zprovoznění přestupových bodů s sebou nese dva negativní vlivy, které působí na živočišné druhy 

včetně tetřeva hlušce: rušení a z toho pramenící zábor plochy biotopu. 

Přestupové body, především Střelecký průsmyk, ale též Plesná a pod Poledníkem jsou lokalizovány v 

území mimořádného významu pro celou populaci tetřeva hlušce i pro další dotčené druhy. Hodnota 

tohoto území tkví v dosud malé míře rušení a zajištění dostatku klidu ve všech fázích ročního 

životního cyklu. Zároveň je toto území v poslední době negativně ovlivněno důsledky zásahů proti 

působení kůrovce. 

Zpřístupněním tří přestupových bodů pro turistiku by došlo ke změně podmínek biotopu tetřeva hlušce 

v důsledku rušení a lze předpokládat, že přilehlé území by bylo minimálně po dobu provozu 

přechodových bodů tetřevem opuštěno. Velikost plochy takto způsobené ztráty biotopu lze odhadnout 

na základě délky přístupových stezek a únikové vzdálenosti ptáků při vyrušení.  Thiel et al. (2007) 

zjistili, že tetřevi reagují do vzdálenosti 100 m od pohybujících se lidí, přičemž samci vykazovali větší 

citlivost než samice. Naopak Aschenbrenner (in litt.) udává únikovou vzdálenost 200 až 300 m. To je 

při délce cca 3 km (Střelecký průsmyk) resp. několik set m u obou dalších bodů desítky ha, což daleko 

přesahuje limit pro zábor habitatu udávaný německou metodikou pro hodnocení vlivů na ptačí oblasti 

(Lambrecht & Trautner 2007), kde je doporučován max. zábor 6,4 ha.  

Dosah rušení samotných přechodových bodů je možné odhadnout na několik ha biotopu, nelze je 

ovšem posuzovat bez započtení ovlivněného území podél přístupových stezek. V důsledku těchto 

liniových zdrojů rušení by došlo k fragmentaci dosud souvislého území, které má mimořádný význam. 

V blízkosti navrhovaného přechodu pod Poledníkem již v současnosti existuje přechodový bod 

Poledník, Modrava/Buchenau, Hochschachten, vede k němu pěšina ze stejné cesty v délce asi 500 m. 

Vliv záměru zavedení tří nových přestupových bodů na státní hranici a přístupových tras v místech - 

pod Poledníkem, Plesná (Bendlova cesta), Střelecký průsmyk na tetřeva hlušce je hodnocen jako 

významně negativní. Vzhledem k podobným nárokům na kvalitu habitatu z hlediska rušení jako 

u tetřeva hlušce lze očekávat u rysa a jeřábka lesního obdobnou míru ovlivnění. Závěry pro tetřeva lze 

proto vztáhnout také na rysa ostrovida a jeřábka lesního. Na další druhy ptáků (čápa černého, datla 

černého, datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího a sýce rousného) je k vzhledem k menšímu rozsahu 

rušení záměrem na české straně hodnocen mírně negativní vliv. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s argumentací závažnosti rušení v klíčových 

oblastech výskytu předmětů ochrany, zejména tetřeva a rysa. Správně je zde zohledněn vliv –

fragmentace biotopu druhů.  Korektní by bylo posouzení těchto hraničních záměrů zároveň v kontextu 

Bavorské soustavy Natura 2000. Naopak podivné je posuzování těchto bodů bez přístupových cest a 

dalších navazujících infrastrukturních napojení a to na obou stranách hranice, včetně rozvahy o 

navýšení zatížení otevřením přechodů. 

 

12 Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník 

Popis záměru 

Zpřístupnění části NP pro pěší turistiku ve formě naučné stezky po lesní cestě nezpevněné v trase 
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Trampusův křížek – křižovatka u Novohuťských močálů, zpevněné v trase křižovatka u 

Novohuťských močálů – Březník. 

Předpokládaná délka naučné stezky je 4,9 km.  

Dokumentace uvádí: 

Zpřístupnění pěší naučné stezky v trase Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník, v úseku 

Trampusův křížek – křižovatka u Novohuťských močálů jako nezpevněné trasy, v úseku křižovatka u 

Novohuťských močálů – Březník zpevněné dřevěnými poválkami. Informační tabule a další mobiliář 

budou provedeny v jednotném stylu NP. V pásmu podél cesty budou podle potřeby odstraňovány 

nebezpečné souše.  

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, posouzení necituje uvedené technické provedení 

z dokumentace „zpevněné dřevěnými poválkami, budou podle potřeby odstraňovány nebezpečné 

souše“. Toto pochybení se dále promítá do stanovení vlivů. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Provoz naučné stezky bude spojen s hlukovým rušením a s dlouhodobou přítomností návštěvníků a na 

úseku mezi Trampusovým křížkem, Novohuťskými močály a Březníkem vnese nový trvalý prvek 

akustického a vizuálního rušení do dosud klidného území bez organizované přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Na části stezky dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost v různých stádiích 

vývoje bude fragmentován turistickou infrastrukturou (cesty + hraniční body). 

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí v důsledku návštěvnosti území. 

Vyjádření posuzovatele 

Stanovení vlivů je v souladu s poskytnutými informacemi. Rozdělení vlivů na období realizace a 

provozu záměru by umožnilo vyhodnotit vhodně i časovou distribuci vlivů s návazností na zmírňující 

opatření. Například zpevňování cest poválkami způsobuje jistě intenzivnější vlivy v době realizace. To 

lze říci i o kácení nebezpečných stromů. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Naučná stezka je vedena přes plochy TPS – 91D0 – Rašelinný les a 9410 - Acidofilní smrčiny 

(Vaccinio-Piceetea), které jsou předměty ochrany EVL Šumava. 

Oblast tzv. Modravských slatí je významnou jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zvýšenou mírou rušení.  

Lesní porosty v různých fázích vývoje, včetně rozpadu a obnovy jsou významnými místy výskytu 

ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany PO Šumava (čáp černý, tetřev hlušec, jeřábek lesní, datel 

černý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem 

součástí jejich teritorií a hnízdí zde. Jsou zde evidována tokaniště tetřeva hlušce, druh zde také zimuje. 

Uvedené druhy ptáků byly označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně, jak na poli druhů, tak na poli stanovišť. Dotčen je i prioritní biotop 91D0 – 

Rašelinný les. Pro tetřeva je to jedno z nejstabilnějších území výskytu. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 
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Přímý zábor obou TPS (91D0, 9410) je maloplošný, další negativní vlivy záměru na tento TPS jsou 

prostorově omezené. Nelze vyloučit, že v rámci záměru bude nutné upravit cesty pro zajištění 

bezpečnosti. Pravděpodobně by tak došlo k likvidaci odumřelých stromů, které jsou součástí obou 

typů stanovišť. Vzhledem k malému podílu ovlivněného území je však vliv hodnocen jako mírně 

negativní. 

Záměr v dosud turisty méně navštěvovaném a turistickou značenou cestou nezpřístupněném území je 

spojen se dvěma zásadními negativními vlivy na živočišné druhy včetně tetřeva hlušce: rušení a z toho 

pramenící zábor plochy biotopu. 

Úsek mezi Trampusovým křížkem, Novohuťskými močály a Březníkem vede územím mimořádného 

významu pro celou populaci tetřeva hlušce i pro další dotčené druhy. Jedná se o území, které 

poskytuje výjimečně vhodné podmínky odpovídající ekologickým nárokům druhů specializovaných 

na stanoviště horských, podmáčených a rašelinných smrčin. Hodnota tohoto území tkví především v 

dosud malé míře rušení a zajištění dostatku klidu ve všech fázích ročního životního cyklu. Zároveň je 

toto území zranitelné v důsledku citlivosti přítomných stanovišť a omezené rozloze a v poslední době 

též negativně ovlivněné důsledky zásahů proti působení kůrovce. 

Vymezením naučné stezky v úseku Trampusův křížek – Novohuťské močály – Březník by došlo ke 

změně podmínek biotopu tetřeva hlušce v důsledku rušení a lze předpokládat, že přilehlé území by 

bylo minimálně po dobu provozu naučné stezky tetřevem opuštěno. Velikost plochy takto způsobené 

ztráty biotopu lze odhadnout na základě délky stezky a únikové vzdálenosti ptáků při vyrušení. Pokud 

bude uvažována úniková vzdálenost 200 m, při délce úseku mimo dosud značené cesty cca 4 km, 

dojde k negativnímu ovlivnění řádově desítek ha (cca 160 ha). Limit pro zábor habitatu tetřeva 

udávaný německou metodikou pro hodnocení vlivů na ptačí oblasti (Lambrecht & Trautner 2007) 

doporučuje max. zábor 6,4 ha.  

V důsledku nového liniového zdroje rušení v podobě naučné stezky vedené dosud nezpřístupněnými 

částmi Modravských slatí by došlo k fragmentaci souvislého území mimořádného významu pro 

ochranu tetřeva hlušce, rysa ostrovida a dalších druhů. 

Vliv záměru naučné stezky, hlavně v úseku Trampusův křížek – Novohuťské močály – Březník na 

tetřeva hlušce je hodnocen jako významně negativní. 

Vzhledem k podobným nárokům na kvalitu habitatu z hlediska rušení jako u tetřeva hlušce lze 

očekávat u rysa ostrovida a jeřábka lesního obdobnou míru ovlivnění. Závěry pro tetřeva lze proto 

vztáhnout také na rysa ostrovida a jeřábka lesního. Na další druhy ptáků (čápa černého, datla černého, 

datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího a sýce rousného) je kvůli větší toleranci druhů k rušení 

hodnocen mírně negativní vliv. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava – v hodnocení není dostatečná pozornost 

věnována prioritnímu biotopu 91D0 – Rašelinný les. Argumentace ohledně ostatních dotčených 

předmětů ochrany je dostačující. 

 

13 Obnova veřejného využití - cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - 

Javoří Pila - Modrava 

Popis záměru 

Obnova veřejného využití cesty mezi cíli Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří 

Pila – Modrava o předpokládané délce 4,9 + 7,6 km km.  

Předpokládá se využití zpevněných i nezpevněných lesních cest a lesních pěšin. Nepředpokládají se 

stavební úpravy cest, pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost a zásahy do porostu těžbou 

rizikových stromů.  
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Vyjádření posuzovatele 

Shoduje se s popisem v dokumentaci, co se týče podstatných informací.  

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Provoz veřejné cesty bude spojen s hlukovým rušením a s dlouhodobou přítomností návštěvníků a 

vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do dosud klidného území bez organizované 

přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Po celé trase veřejné cesty dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost 

v různých stádiích vývoje bude fragmentován turistickou infrastrukturou (cesty, rozcestí apod.). 

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí v důsledku návštěvnosti území. 

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany, fragmentace a znečištění, eutrofizace 

a možnosti šíření nepůvodních druhů. Mohlo by více zohledňovat i předpokládané kácení. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Trasa obnovené veřejné cesty je vedena přes následující TPS, které jsou předměty ochrany EVL 

Šumava: 6230 -  Druhově bohaté smilkové louky,  7110 - Aktivní vrchoviště, 7140 - Přechodová 

rašeliniště a třasoviště , 91D0 – Rašelinný les a 9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea). 

Oblast tzv. Modravských slatí je významnou jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zvýšenou mírou rušení. Otevřené plochy aktivních vrchovišť jsou 

biotopem střevlíka Menétriesova, který by mohl být ovlivněn změnami biotopu, případně též zvýšenou 

návštěvností. 

Lesní porosty v různých fázích vývoje, včetně rozpadu a obnovy jsou významnými místy výskytu 

ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany PO Šumava (čáp černý, tetřev hlušec, jeřábek lesní, datel 

černý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem 

součástí jejich teritorií a hnízdí zde. Jsou zde evidována tokaniště tetřeva hlušce, druh zde také zimuje. 

Uvedené druhy ptáků byly označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně, jak na poli druhů, tak na poli stanovišť. Dotčen je i prioritní biotop 91D0 – 

Rašelinný les. Pro tetřeva je to jedno z nejstabilnějších území výskytu. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Vliv přímého záboru dotčených TPS je maloplošný, další negativní vlivy záměru na tyto TPS jsou 

prostorově omezené – nedojde ke stavebním úpravám. Kácení rizikových souší kolem cesty je 

hodnoceno jako okrajový zásah bez významného vlivu. Vzhledem k malému podílu ovlivněného 

území je vliv na dotčené TPS hodnocen jako mírně negativní. 

Záměr v dosud turisty méně navštěvovaném a turistickou značenou cestou nezpřístupněném území je 

spojen se dvěma zásadními negativními vlivy na živočišné druhy včetně tetřeva hlušce: rušení a z toho 

pramenící zábor plochy biotopu. 

Celá trasa vede územím mimořádného významu pro celou populaci tetřeva hlušce i pro další dotčené 

druhy. Jedná se o území, které poskytuje výjimečně vhodné podmínky odpovídající ekologickým 

nárokům druhů specializovaných na stanoviště horských, podmáčených a rašelinných smrčin a 

otevřených vrchovišť. Hodnota tohoto území tkví především v dosud malé míře rušení a zajištění 

dostatku klidu ve všech fázích ročního životního cyklu. Zároveň je toto území zranitelné v důsledku 
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citlivosti přítomných stanovišť a omezené rozloze a v poslední době též negativně ovlivněné důsledky 

zásahů proti působení kůrovce. 

Vymezením veřejné cesty v úseku Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří Pila - 

Modrava by došlo ke změně podmínek biotopu tetřeva hlušce v důsledku rušení a lze předpokládat, že 

přilehlé území by bylo minimálně po dobu provozu naučné stezky tetřevem opuštěno. Velikost plochy 

takto způsobené ztráty biotopu lze odhadnout na základě délky stezky a únikové vzdálenosti ptáků při 

vyrušení. Pokud bude uvažována úniková vzdálenost 200 m, při délce úseku mimo dosud značené 

cesty cca 24 km, dojde k negativnímu ovlivnění řádově desítek až stovek ha. Limit pro zábor habitatu 

tetřeva udávaný německou metodikou pro hodnocení vlivů na ptačí oblasti (Lambrecht & Trautner 

2007) doporučuje max. zábor 6,4 ha.  

V důsledku nového liniového zdroje rušení v podobě veřejné turistické cesty vedené dosud 

nezpřístupněnými částmi Modravských slatí by došlo k fragmentaci souvislého území mimořádného 

významu pro ochranu tetřeva hlušce, rysa ostrovida a dalších druhů. 

Vliv záměru veřejné cesty v úseku Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří Pila - 

Modrava na tetřeva hlušce je hodnocen jako významně negativní. 

Vzhledem k podobným nárokům na kvalitu habitatu z hlediska rušení jako u tetřeva hlušce lze 

očekávat u rysa ostrovida a jeřábka lesního obdobnou míru ovlivnění. Závěry pro tetřeva lze proto 

vztáhnout také na rysa ostrovida a jeřábka lesního – hodnocen významně negativní vliv. 

Mírné negativní vlivy záměru byly vyhodnoceny pro čápa černého, datla černého, datlíka tříprstého, 

kulíška nejmenšího a sýce rousného.  

Vliv na střevlíka Menétriesova je hodnocen jako mírně negativní, ovlivnění biotopu je spíše 

maloplošné a lze ho minimalizovat omezením vstupu na otevřené plochy vrchovišť.  

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s argumentací závažnosti rušení v klíčových 

oblastech výskytu předmětů ochrany, zejména tetřeva, rysa a jeřábka. V hodnocení významnosti 

nejsou akcentovány prioritní biotopy 6230 - Druhově bohaté smilkové louky a 91D0 – Rašelinný les. 

 

14 Obnova veřejného využití – Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zbořený most – na 

soutoku 

Popis záměru 

Zpřístupnění části NP pro pěší turistiku ve formě naučné stezky Modrava – Hraběcí most – Zelená 

cesta. 

Předpokládaná délka naučné stezky je 6,9 km.  

Zpevněné, nezpevněné lesní cesty, lesní pěšiny. Nepředpokládají se stavební úpravy cest, pouze jejich 

vyznačení pro turistickou přístupnost. 

Vyjádření posuzovatele 

Dokumentace dále uvádí „V pásmu podél cesty budou podle potřeby odstraňovány nebezpečné 

souše“. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Provoz naučné stezky bude spojen s hlukovým rušením a s dlouhodobou přítomností návštěvníků, na 

části stezky (v úseku Zelená cesta, Hraběcí cesta) vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního 

rušení do dosud klidného území bez organizované přítomnosti lidí.    

Fragmentace 
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Na části stezky dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost v různých stádiích 

vývoje bude fragmentován turistickou infrastrukturou. 

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí v důsledku návštěvnosti území. 

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany, fragmentace a znečištění, eutrofizace 

a možnosti šíření nepůvodních druhů. Mohlo by více zohledňovat i předpokládané kácení. Dělení na 

realizační a provozní vlivy zde není nutné, i když kácení v době realizace je podstatným vlivem. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Naučná stezka je vedena přes plochy TPS: 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště a 9410 Acidofilní 

smrčiny (Vaccinio-Piceetea), které jsou předměty ochrany EVL Šumava. 

Oblast tzv. Modravských slatí je významnou jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zvýšenou mírou rušení.  

Lesní porosty v různých fázích vývoje, včetně rozpadu a obnovy jsou významnými místy výskytu 

ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany PO Šumava (tetřev hlušec, jeřábek lesní, datlík tříprstý, 

kulíšek nejmenší a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem součástí jejich teritorií a 

hnízdí zde. Jsou zde evidována tokaniště tetřeva hlušce, druh zde také zimuje. Uvedené druhy ptáků 

byly označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně, jak na poli druhů, tak na poli stanovišť. Pro tetřeva je to jedno z nejstabilnějších 

území výskytu. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Vliv přímého záboru obou TPS (7140, 9410) je maloplošný, další negativní vlivy záměru na tyto TPS 

jsou prostorově omezené. Nelze vyloučit, že v rámci záměru bude nutné upravit cesty pro zajištění 

bezpečnosti. Pravděpodobně by tak došlo k likvidaci odumřelých stromů, které jsou součástí obou 

typů stanovišť. Vzhledem k malému podílu ovlivněného území je vliv hodnocen jako mírně negativní. 

Záměr v dosud turisty méně navštěvovaném a turistickou značenou cestou nezpřístupněném území je 

spojen se dvěma zásadními negativními vlivy na živočišné druhy včetně tetřeva hlušce: rušení a z toho 

pramenící zábor plochy biotopu. 

Úsek naučné stezky vedený po tzv. Zelené a Hraběcí cestě (od značené zelené turistické trasy po 

Roklanský potok) vede územím mimořádného významu pro celou populaci tetřeva hlušce i pro další 

dotčené druhy. Jedná se o území, které poskytuje výjimečně vhodné podmínky odpovídající 

ekologickým nárokům druhů specializovaných na stanoviště horských smrčin a rašelinných stanovišť. 

Hodnota tohoto území tkví především v dosud malé míře rušení a zajištění dostatku klidu ve všech 

fázích ročního životního cyklu. Zároveň je toto území zranitelné v důsledku citlivosti přítomných 

stanovišť a omezené rozloze a v poslední době též negativně ovlivněné důsledky zásahů proti 

působení kůrovce. 

Vymezením naučné stezky po tzv. Zelené a Hraběcí cestě by došlo ke změně podmínek biotopu 

tetřeva hlušce v důsledku rušení a lze předpokládat, že přilehlé území by bylo minimálně po dobu 

provozu naučné stezky tetřevem opuštěno. Velikost plochy takto způsobené ztráty biotopu lze 

odhadnout na základě délky stezky a únikové vzdálenosti ptáků při vyrušení. Pokud bude uvažována 

úniková vzdálenost 200 m, při délce úseku mimo dosud značené cesty cca 3 km, dojde k negativnímu 

ovlivnění řádově desítek ha (cca 120 ha). Limit pro zábor habitatu tetřeva udávaný německou 

metodikou pro hodnocení vlivů na ptačí oblasti (Lambrecht & Trautner 2007) doporučuje max. zábor 

6,4 ha.  
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V důsledku nového liniového zdroje rušení v podobě naučné stezky vedené dosud nezpřístupněnými 

částmi Modravských slatí by došlo k fragmentaci souvislého území mimořádného významu pro 

ochranu tetřeva hlušce, rysa ostrovida a dalších druhů. 

Vliv záměru naučné stezky, hlavně v úseku od zelené turistické trasy po Hraběcí most na tetřeva 

hlušce je hodnocen jako významně negativní. 

Vzhledem k podobným nárokům na kvalitu habitatu z hlediska rušení jako u tetřeva hlušce lze 

očekávat u rysa ostrovida obdobnou míru ovlivnění. Závěry pro tetřeva lze proto vztáhnout také na 

rysa ostrovida, významně negativní vliv.  

Mírné negativní vlivy záměru byly vyhodnoceny pro jeřábka lesního, datlíka tříprstého, kulíška 

nejmenšího a sýce rousného.  

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu rušení tetřeva kdy se 

jedná o okraj jedné z jádrových lokalit výskytu, a explicitně pro rysa. Vliv na tetřeva je akcentován 

délkou trasy a vedením dosud klidového území. 

 

15 Rozhledna na Modravské hoře 

Popis záměru 

Stavba dřevěné rozhledny v blízkosti cesty Starobřeznické z Modravy na Březník. V blízkosti (400 m 

od rozhledny) se nachází turistická trasa, která je veřejně přístupná po celý rok. Dočasná stavba se 

životností 20 let. Rozhledna bude provozována bez trvalé přítomnosti obsluhy. Rozhledna bude řešena 

jako opláštěná. Jedná se o zásadní technické opatření snižující hluk a rušení okolí z provozu 

rozhledny. 

Přístup k rozhledně bude upraven z blízké Starobřeznické cesty.  

Montáž bude provedena pomocí mobilního jeřábu.  

Dokumentace navíc uvádí: 

Výstavba dřevěné rozhledny založené na betonových patkách z předem připravených prvků 

spojovaných ocelovými spojovacími prvky. Celková výška rozhledny do 30 m.  

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, posouzení necituje všechny uvedené technické informace. 

Dokumentace záměr nazývá jako „Dřevěná rozhledna na Modravské hoře“, dále uvádí „Sezónní 

provoz od 15.7. do 15.11“, kdy je tento údaj posléze citován v posouzení. Rozpory jsou zde v životnosti 

rozhledny, i ve způsobu stavby apod.  

Identifikace vlivů záměru 

Úbytek plochy biotopu druhu/TPS 

V místě se vyskytuje typ přírodního stanoviště 9410 v degradované podobě (holina po kalamitě). 

Lokalita byla dříve součástí I. zóny NP, později zde došlo k velkoplošné těžbě a vyřazení z I. zóny.  

Stavbou rozhledny by došlo k maloplošnému záboru (cca 100 m2).  

Rušení  

Stavební práce budou spojeny s hlukovým rušením a s přítomností pracovního personálu. Provoz 

rozhledny vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do dosud relativně klidného území 

bez přítomnosti lidí.    

Fragmentace 
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Dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení.    

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu druhu/TPS). Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz záměru a to zejména 

proto, že se jedná o záměr, jehož součástí je stavba. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé 

(realizace, stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, pohyb osob, případně techniky. 

Dále zde chybí například: narušení povrchu, eroze. 

Správně je stanoven možný úbytek plochy biotopu druhu/TPS. 

Vlivy v době provozu záměru: zvýšený pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení 

povrchu a eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Lokalita leží v biotopu tetřeva hlušce podle studie fragmentace (Bufka et al, 2014), dále se zde 

vyskytuje datlík tříprstý. Degradovaný výskyt typu přírodního stanoviště 9410. Území je součástí 

rozsáhlého teritoria rysa ostrovida. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování dotčených předmětů ochrany je provedeno správně. Vychází z polohy a charakteru 

záměru. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Rozhledna je umístěna v biotopu tetřeva hlušce. Problematický by byl zejména provoz záměru, kdy by 

docházelo k rušení v širším okolí, ovlivněny by byly řádově vyšší desítky hektarů (při rušení v rozsahu 

500-1000 m od rozhledny je to cca 80-300 ha). Charakter rušení turisty je nepravidelný, nahodilý, jeho 

intenzita silně kolísá, je proto obtížně zvladatelný druhy citlivými k rušení. V současné době je okolí 

vrcholu vykáceno, avšak ve střednědobém horizontu bude docházet k zarůstání. Udržení klidového 

rázu lokality je klíčové pro její další využitelnost pro tetřeva (a další druhy). V současné době dochází 

k rušení na turistické trase vzdálené 400 m od plánované rozhledny.  

Záměr byl oproti původní verzi upraven tak, aby bylo rušení minimalizováno. Stavba bude dočasná se 

životností 20 let, provoz sezónní 15.7. do 15.11.  

Vliv na tetřeva hlušce, rysa ostrovida, datlíka tříprstého je hodnocen jako mírně negativní vliv. 

Bez vlivu na typ přírodního stanoviště 9410 – velmi malý zábor degradovaného výskytu. Přístupové 

cesty bez stavebních úprav. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu rušení na předměty 

ochrany jako únosné a to na základě omezeních - Záměr byl oproti původní verzi upraven tak, aby 

bylo rušení minimalizováno. Stavba bude dočasná se životností 20 let, provoz sezónní 15.7. do 15.11. 

Je otázkou kde se tato omezení vzala a jak s nimi bude dále zacházeno, když toto omezení není 

součástí textu dokumentace. Jde pouze o svévolné stanovení posuzovatelem? 

Doložením této v podkladech nezdokumentované podmínky navozuje dojem úpravy projektu 

posuzovatelem za účelem dosažení požadovaného výsledku což je z metodického hlediska nepřípustné. 
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Zmírňující opatření 

Nejsou autory posouzení navržena, vzhledem k nutnosti zachovat stav území v dobrém stavu pro 

revitalizaci po ukončení deklarované doby trvání záměru je nutné zakázat vjezd cyklistů, kdy při sjezdu 

dochází vlivem brzdění k narušení půdního povrchu s následnou erozí. K zachování klidovosti území 

pak uplatnit zákaz vstupu se psy. 

 

16 Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hochschachten 

Popis záměru 

Zpřístupnění pro pěší turistiku, přechodový bod hranice. Zpevněné i nezpevněné lesní cesty, lesní 

pěšiny (celková délka 3,3 km). Nepředpokládají se stavební úpravy cest, pouze jejich vyznačení pro 

turistickou přístupnost.  Rizikové souše kolem cesty.  

Vyjádření posuzovatele 

Zatímco posouzení uvádí „Rizikové souše kolem cesty“ dokumentace specifikuje „Kácení rizikových 

souší kolem cesty“. 

Identifikace vlivů záměru 

Se záměrem jsou spojeny následující negativní vlivy na přírodní prostředí: 

Rušení  

Provoz na cestě vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do dosud klidného území bez 

přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení.    

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany, fragmentace. 

Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé 

(realizace, stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, pohyb osob, případně techniky při značení a zejména kácení rizikových 

souší. 

Vlivy v době provozu záměru: 

Se budou týkat pohybu osob po stezkách, které dnes nejsou využívané, v tomto případě lze vidět vlivy 

takto: zvýšený pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a eroze 

v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Lokalita leží v biotopu tetřeva hlušce dle studie fragmentace (Bufka et al, 2014), dále hnízdní výskyt 

datlíka tříprstého. Biotop jeřábka lesního, sýce rousného a kulíška nejmenšího.  Výskyt typu 

přírodního stanoviště 9110 a 9410. Území je součástí rozsáhlého teritoria rysa ostrovida. 

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně včetně tetřeva kdy se jedná o okraj jedné z jádrových zón výskytu s těžištěm v 

Bavorsku. 
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Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Cesta vede jádrovým územím výskytu tetřeva hlušce i rysa ostrovida. Rozsáhlé území slouží i dalším 

druhům ptáků.  

Provoz záměru by zásadně změnil klidový charakter území. Ovlivněny by byly řádově vyšší desítky 

hektarů (cesta vede spíše v údolí, při odhadu rušení 200 m na každou stranu od cesty by při délce 3100 

m ovlivňovala cca 120 ha). Dotčeny desítky jedinců tetřeva hlušce. Vliv záměru na tetřeva hlušce byl 

vyhodnocen jako významně negativní. 

Jádrové území pro rysa je zásadní pro rozmnožování, pobyt mláďat atd. (Chvojková et al. 2011). 

Rušení v této části území je hodnoceno jako významně negativní vliv. 

Mírně negativní vliv na další druhy ptáků (datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný). 

Typy přírodních stanovišť 9110 a 9410 – nedojde ke stavebním úpravám. Kácení rizikových souší 

kolem cesty – okrajový zásah. Hodnocen mírně negativní vliv. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu rušení desítek jedinců 

tetřeva a pro rysa. Navíc nedaleký poledník má poměrně vysokou návštěvnost (přes 47tis.rok ), alze 

počítat s přelitím části návštěvnosti do plánované trasy. 

 

17 Cyklistická cesta Kvilda – Filipova Huť 

Popis záměru 

Stavba zpevněné trasy pro cyklisty mezi Kvildou – Filipovou Hutí, v délce 4,7 km. Trasa uvedená v 

Oznámení byla upřesněna tak, aby byly minimalizovány vlivy na životní prostředí. 

Trasa záměru vede lesními porosty mezi Kvildou a Filipovou Hutí v trase zimní strojně upracované 

lyžařské cesty, v krátkých podmíněných úsecích bude vedena paralelně po poválkách.  

Cesta bude řešena jako prašná z hutněného štěrku bez odvodnění a větších terénních úprav. Příčné 

profily stezky budou voleny bez převýšení nad okolním terénem tak, aby ji bylo možno v zimním 

období upravovat jako lyžařskou běžeckou trasu. Předpokládaná zpevněné stezky činí šíře 1,5 - 2,0 m, 

jako koridor pro zimní běžeckou trasu činí šíře 5,0 m. V trase nebude vykácen lesní porost. V pásmu 

podél cesty budou podle potřeby odstraňovány nebezpečné souše. 

Vyjádření posuzovatele 

Shoduje se s popisem v dokumentaci 

Identifikace vlivů záměru 

Zábor biotopu druhu/typu přírodního stanoviště 

Dojde by k záboru biotopu druhů a typů přírodních stanovišť v bezprostředním okolí trasy. 

Rušení 

Zvýšení hladiny rušení ve stávající turistické trase, která není upravena pro cyklistické využití 

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat záboru biotopu a rušení předmětu ochrany. 

Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé 

(realizace, stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Provoz cesty je již v současnosti a jeho vlivy lze považovat za vstupní, i když jistě se zvýšenou 

intenzitou. 
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Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, případně techniky při značení a zejména kácení 

rizikových souší. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Předpokládaná trasa prochází územím s výskytem tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního, 

datla černého, datlíka tříprstého, sýce rousného a kulíška nejmenšího, typů přírodních stanovišť 7140 

přechodová rašeliniště,  91D0 rašelinné lesy a 9410 acidofilní smrčiny.  

Vzhledem k vedení ve stávající trase a technickému řešení minimalizujícímu zásahy do okolního 

prostředí nebyl rys ostrovid identifikován jako druh dotčený záměrem. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování dotčených předmětů ochrany je provedeno správně. Vychází z polohy a charakteru 

záměru. Jako dotčený je identifikován mimo jiné i prioritní biotop 91D0 rašelinný les. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Umístění záměru do navrženého koridoru představuje zábor plochy typů přírodních stanovišť EVL 

Šumava a zásah do biotopu lesních druhů ptáků v PO Šumava. 

Plošný zábor místy rozšiřuje koridor stávající turistické trasy. Záměr vyvolá zábory ploch PUPFL 

v ploše cca 9.400 m2. Jedná se o místa, kde bude rozšiřován koridor z důvodu bezpečnosti. Plošné 

zábory stanovišť v okolí trasy byly vyhodnoceny jako nevýznamné, hodnocen mírně negativní vliv na 

TPS 7140, 91D0* a 9410. 

Nedojde k významnému nárůstu hladiny rušení – více než polovina trasy vede v souběhu se silnicí 

Filipova Huť – Kvilda nebo v blízkosti lidského osídlení, zbytek je veden po lesní cestě ve stávající 

turistické trase. Trasa nezasahuje klíčové části biotopu nejcitlivějších druhů jeřábka lesního, tetřívka 

obecného a tetřeva hlušce. Mírně se geograficky i časově rozšíří působení rušení v okolí stávající trasy 

– zvýší se její atraktivita pro cyklisty. Zábor biotopu dalších druhů ptáků je minimální, snížení počtu 

hnízdních okrsků v důsledku realizace záměru bude nulové nebo dojde k jejich mírnému posunu v 

prostoru. Hodnocen mírně negativní vliv na dotčené druhy ptáků (datel černý, datlík tříprstý, jeřábek 

lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, tetřev hlušec, tetřívek obecný). 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu rušení předmětů 

ochrany a záboru biotopů včetně biotopu prioritního jako únosné. 

Zmírňující opatření 

Nejsou autory posouzení navržena. Vzhledem k nutnosti zachovat stav území v dobrém stavu je nutné 

v krizových úsecích (sjezdy, zatáčky, podmáčená místa)přijmout opatření zamezující jízdu cyklistů 

mimo vymezenou cestu. 

 

18 Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda 

Popis záměru 

Stavba zpevněné cyklistické cesty mezi sídly Kvilda – Horská Kvilda o celkové délce 3,0 km. 

Předmětem hodnocení je část bez aktuálně platného stavebního povolení v délce 0,9 km mezi 

parkovištěm u Jezerní slati a Vydřím mostem. 

Trasa uvedená v Oznámení (koridor) byla upřesněna tak, aby byly minimalizovány vlivy na životní 

prostředí. Na části mezi Jezerní slatí a Horskou Kvildou byla vytrasována směrem od parkoviště 

v průseku pod elektrovodem a dále v těsném souběhu se silnicí III/169 až k Vydřímu mostu. Cesta 

bude v zimě využita i pro vedení strojně upravované lyžařské cesty (ta aktuálně vede podél okraje 



Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava. 

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299                   40 

Jezerní slatě se všemi negativními důsledky na populaci tetřívka obecného a dalších ptačích druhů).   

Cesta bude řešena jako prašná z hutněného štěrku bez odvodnění a větších terénních úprav. Příčné 

profily cesty budou voleny bez převýšení nad okolním terénem tak, aby ji bylo možno v zimním 

období upravovat jako lyžařskou běžeckou trasu. Předpokládaná šíře zpevněné stezky činí 1,5 - 2,0 m, 

jako koridor pro zimní běžeckou trasu 5,0 m. Trasa vede po loukách, případně lesním porostem 

v průseku elektrovodu. Kácená dřevin se nepředpokládá. 

Vyjádření posuzovatele 

Shoduje se s popisem v dokumentaci a poskytuje dostatečné informace pro posouzení. 

Identifikace vlivů záměru 

Zábor biotopu druhu/typu přírodního stanoviště 

Dojde k záboru biotopu druhů a typů přírodních stanovišť v bezprostředním okolí trasy. 

Rušení 

Zvýšení hladiny rušení ve stávající turistické trase, která není upravena pro cyklistické využití. Část 

trasy je v zimě strojně upravovaná lyžařská stopa, poté mění vedení kopírující východní okraj Jezerní 

slatě a přilehlého lesního porostu na souběh se silnicí. 

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany, záboru biotopu /stanoviště. 

Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz jelikož se jedná o stavbu s terénními úpravami. To 

umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, techniky, riziko znečištění půdy i vod, eroze a 

splachy. 

Vlivy v době provozu záměru: 

Vlivy provozu se budou týkat pohybu osob po stezkách, které dnes nejsou využívané, v tomto případě 

lze vidět vlivy takto: zvýšený pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a 

eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Předpokládaná trasa prochází územím s výskytem tetřívka obecného, jeřábka lesního, chřástala 

polního, datla černého, sýce rousného a kulíška nejmenšího a typů přírodních stanovišť 4030 

vřesoviště, 6230 smilkové louky, 6520 horské trojštětové louky, 7110 aktivní vrchoviště, 7140 

přechodová rašeliniště,  91D0 rašelinné lesy a 9410 acidofilní smrčiny.  

Vzhledem k vedení ve stávající trase a technickému řešení minimalizujícímu zásahy do okolního 

prostředí nebyl rys ostrovid identifikován jako druh dotčený záměrem. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování dotčených předmětů ochrany je provedeno správně. Vychází z polohy a charakteru 

záměru. Jako dotčený je identifikován mimo jiné i prioritní biotop 91D0 rašelinný les, 7110 aktivní 

vrchoviště a 6230 smilkové louky. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Záměr vyvolá zábory půdy PUPFL v ploše cca 420 m2 (trvale odlesněná plocha v trase elektrovodu) a 

zábor půdy ZPF v ploše 1480 m2 na loukách. Výskyty TPS zejména 4030, 6230 a 6520 jsou zde 
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kvalitní. Přesto byly plošné zábory stanovišť v důsledku realizace trasy vyhodnoceny jako 

nevýznamné. Jejich vliv je hodnocen jako mírně negativní z důvodu jejich malé rozlohy. 

Pravděpodobně nejproblematičtější je ovlivnění tetřívka obecného. V prostoru mezi Jezerní slatí a 

Vydřím Mostem u Horské Kvildy se nachází jedno z posledních tokanišť tohoto druhu v západní části 

ptačí oblasti, na území vysoko položených šumavských slatí. V současné době vede přes toto tokaniště 

strojově upravovaná lyžařská trasa. Záměrem je převést vedení této lyžařské trasy na okraj plochy 

tokaniště a usměrnit pohyb cyklistů v těsném souběhu se silnicí bez výrazných zásahů do charakteru 

plochy.  Vzhledem k minimálním zásahům do charakteru území, stávající hladině rušení v okolí 

silnice Kvilda – Horská Kvilda a předpokládanému snížení rušení v centrální části tokaniště byl 

vyhodnocen vliv záměru jako mírně negativní.  

Vliv na chřástala polního, datla černého, jeřábka lesního, kulíška nejmenšího, sýce rousného je 

hodnocen jako mírně negativní z důvodu minimálního počtu ovlivněných teritorií a celkové malé 

intenzitě ovlivnění 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu rušení předmětů 

ochrany a záboru biotopů včetně biotopu prioritního jako únosné. Předpokládá se dotčení prioritního 

biotopu 6230 smilkové louky. Stanovisko je opřeno zejména o souběh stávající tras y se silnicí a 

dalšími způsoby turistického využití území. 

Zmírňující opatření 

Nejsou autory posouzení navržena. Vzhledem k nutnosti zachovat stav území v dobrém stavu je nutné 

v krizových úsecích (sjezdy, zatáčky, podmáčená místa)přijmout opatření zamezující jízdu cyklistů 

mimo vymezenou cestu. Zamezit je nutné volnému pobíhání psů. Hlavní stavební práce je nutné 

situovat mimo tok a rozmnožování tetřívka (duben až červen). V případě cennosti dotčených biotopů 

hledat alternativní možnosti vedení cesty s maximálním příklonem k silnici. 

 

19 Obnova veřejného využití – Kalamitní 

Popis záměru 

Veřejné zpřístupnění lesní cesty v blízkosti státní hranice a PP Trojmezenský prales. Zpevněné lesní 

cesty (celková délka cca 2,2 km). Nepředpokládají se stavební úpravy cest, pouze jejich vyznačení pro 

turistickou přístupnost. V území jsou rizikové souše.  

Dokumentace též uvádí:  

Záměr nepřímo předpokládá také proznačení přístupových cest na tuto svážnici, a to od 

Trojmezné/Stoličné cesty, případně zpruhování od tzv. Ježové cesty podél Stockého potoka. V území 

se předpokládá kácení rizikových souší kolem cesty 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci (připouští další navazující proznačování cest k využití tohoto 

záměru), leč není s ní v rozporu, co se týče technických informací.  

Identifikace vlivů záměru 

Kácení rizikových souší 

V typu přírodního stanoviště 9410 může dojít ke kácení rizikových souší u cesty.  

Rušení 

Provoz turistů na cestě způsobí rušení přítomných druhů v dosud klidné lokalitě. Je možné že turisté 

začnou více využívat dosud vzácně využívané dvě možnosti snadného přecházení i přejíždění na 

horských kolech přes hřeben k cestě z Jeleních Vrchů k Plešnému jezeru.  
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Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany. Samotné kácení není vliv a je ho 

možné interpretovat jako hluk, pohyb osob a techniky či ztráta biotopu, zásah do stanoviště. 

Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz jelikož se jedná o stavbu s terénními úpravami. To 

umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, techniky, riziko znečištění půdy i vod, eroze a 

splachy. 

Vlivy v době provozu záměru: 

Vlivy provozu se budou týkat pohybu osob po stezkách, které dnes nejsou využívané, v tomto případě 

lze vidět vlivy takto: zvýšený pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a 

eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Vyjádření posuzovatele 

Je provedeno pouze tabelárně - 9410 acidofilní smrčiny, rys ostrovid ,čáp černý, datel černý, datlík 

tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, tetřev hlušec. 

 S tím, že výskyt tetřeva hlušce je v tomto území Třístoličníku klasifikován jako zásadní pro 

jihovýchodní část Šumavy (Volf a kol. 2014). 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Významná lokalita výskytu tetřeva hlušce a dalších druhů ptáků, rysa ostrovida, acidofilních smrčin. 

Zpřístupnění cesty by představovalo nový zdroj rušení v mimořádně důležité oblasti Trojmezenské 

hornatiny. Jedná se o území, které bylo po větrné smršti a gradaci kůrovce spojené s úhynem 

stromového patra ponechané z větší části samovolnému vývoji. To i do budoucna představuje velký 

potenciál pro výše uvedené druhy, kdy lze předpokládat, že v navazujících částech se budou podmínky 

biotopu různě měnit.  

Zároveň jde o území s dosud minimální úrovní rušení, kterou kromě neprostupnosti lesních porostů 

zajišťuje i absence turistických stezek. Nová stezka by v pásu cca 100 m na obě strany představovala 

plošně významný zábor biotopu (cca 40 ha) a významně by fragmentovala dosud kompaktní plochu 

bez trvalých zdrojů antropogenního rušení. 

Obdobné vlivy jako na tetřeva hlušce by působily i na jeřábka lesního a rysa ostrovida. Z důvodu 

zásahu do klidového území mimořádného významu byl pro oba druhy vyhodnocen významně 

negativní vliv.  

Dotčené druhy ptáků kromě tetřeva a jeřábka nejsou tak citlivé k rušení, hodnocen mírně negativní 

vliv. 

Kácení rizikových souší hodnoceno jako mírně negativní vliv na TPS 9410. 

Vzhledem k cennosti území byl hodnocen významně negativní vliv na tetřeva hlušce. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu rušení tetřeva, jeřábka 

a rysa v klidovém území mimořádného významu a rozsahu.  

Jedná se zde o záměr turistické cesty „vytržený z kontextu“, s tím že nenavazuje na další oficiální 

turistickou infrastrukturu. Jeho provoz by si vyžádal turistické využívání cest v několikanásobné délce 
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než je záměr posuzovaný i když se jedná z většiny o lesní svážnice se zpevněným povrchem. Zásah do 

území by byl tedy daleko rozsáhlejší, než předpokládá verdikt posuzujícího. 

 

20 Vyhlídky Chlum, Borová Lada, Zelená hora 

Popis záměru 

Jednoduché dřevěné stavby a přístupové pěšiny k nim mimo současné turistické trasy.   

a) vyhlídka Chlum na říční terase nad Vltavou a Mrtvým luhem; 

b) vyhlídka Borová Lada na vrcholu vrchu Vyhlídka;  

c) vyhlídka Zelená hora na okraji nelesní enklávy nedaleko cesty Velký Bor.   

Dokumentace uvádí: 

a) vyhlídka Chlum na říční terase nad Vltavou a Mrtvým luhem (výška cca 5 m); 

b) vyhlídka Borová Lada na vrcholu vrchu Vyhlídka (výška do 25 m);  

c) vyhlídka Zelená hora na okraji nelesní enklávy nedaleko Javoří cesty (výška cca 5 m);   

V případě dílčích záměrů a) a b) jsou součástí záměru také přístupové pěšiny k vyhlídkám mimo 

současné turistické trasy. Vyhlídka c) Zelená hora se nachází u stávající tur. značené stezky (Javoří 

cesta). 

Dřevěné konstrukce montované s předem připravených dílců spojovaných ocelovými prvky. Stavby 

budou pevně spojeny se zemí. 

Základové patky budou vybetonovány z betonové směsi v objemu 8 – 10 m2. 

 Vyhlídka a) je pro etapu výstavby dostupná po stávající účelové lesní komunikaci, která slouží 

zároveň jako turistická trasa pro fázi provozování. 

 Pro výstavbu dílčího záměru b) (tedy rozhledny na kótě Vyhlídka) bude nutno upravit, 

případně dočasně zpevnit lesní linku (cestu), která bude následně sloužit i jako turistická cesta.  

 Vyhlídka c) je pro etapu výstavby dostupná ze silnice I/39 po stávající účelové komunikaci. 

V současné době se však v blízkém okolí nenachází žádná turisticky značená trasa, která by 

návštěvníky přiváděla k vyhlídce. V úvahu připadá buď proznačení zcela nové trasy např. z Volar či 

od Pěkné (nevýhodou je však nutnost jejího vedení zčásti po silnici I. třídy), nebo nutnost zajištění 

parkování u silnice (aktuálně zákaz vjezdu motorových vozidel). 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci. Dokumentace přináší další poznatky z realizace i situace 

v místech záměrů (Základové patky budou vybetonovány z betonové směsi v objemu 8 – 10 m2). 

Chybí zde především uvedení výšky záměrů. Dále není zmíněna potřeba úprav přístupových cest“ 

Pro výstavbu dílčího záměru b) (tedy rozhledny na kótě Vyhlídka) bude nutno upravit, případně 

dočasně zpevnit lesní linku (cestu), která bude následně sloužit i jako turistická cesta“. 

Zrovna tak v posouzení chybí uvedení výšky rozhledem kdy v rozsahu 5 – 25m výšky lze předpokládat 

rozdílné síly šíření hluku a vizuálních vjemů. To může ovlivnit i konečné posouzení vlivů. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Provoz rozhleden bude spojen s vyšší návštěvností místa rozhledny a zvýšením úrovně rušení v okolí 
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rozhledny i podél přístupových cest. Vzhledem k umístění na vyvýšených místech je dosah rušení 

zesílen. 

Zábor plochy biotopu druhu nebo typu přírodního stanoviště 

Plocha rozhledny představuje zábor TPS nebo biotopu druhu. 

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany a záboru a zásahu do biotopu. Popis 

vlivů nezohledňuje vlivy realizace a vlivy úpravy přístupových cest. 

Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz jelikož se jedná o stavbu s terénními úpravami. To 

umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, techniky, riziko znečištění půdy i vod, eroze a 

splachy. 

Vlivy v době provozu záměru: 

Vlivy provozu se budou týkat pohybu osob po stezkách, které dnes nejsou využívané, v tomto případě 

lze vidět vlivy takto: zvýšený pohyb osob, hluk, pohyb psů, pohyb cyklistů, sešlap, narušení povrchu a 

eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí. 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Chlum – jedná se o okraj lokality mimořádného významu pro tetřívka obecného, biotop chřástala 

polního. TPS 6520 - Horské sečené louky. 

Borová Lada – okrajová oblast jádrového výskytu tetřeva hlušce, hnízdní oblast jeřábka lesního, 

součást teritoria rysa ostrovida. Výskyt dalších druhů ptáků, TPS 9110. 

Zelená hora – okrajová oblast jádrového výskytu tetřeva hlušce, hnízdní oblast jeřábka lesního.  

Výskyt dalších druhů ptáků. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je provedena správně. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Vyhlídka Chlum – rozhledna je lokalizována v místě mimořádného významu pro populaci tetřívka 

obecného na Šumavě. Jedná se o součást jednoho z mála tokanišť tohoto druhu, který je mimořádně 

citlivý k rušení, zejména v době toku. Ptáci se v okolí tokaniště zdržují celoročně. Rušení by mohlo 

způsobit opuštění lokality. Vliv záměru na tento druh je hodnocen jako významně negativní. Vliv na 

TPS vzhledem k maloplošnému záboru mírně negativní. 

Mírně negativní vliv byl vyhodnocen pro chřástala polního – záměr je umístěn v biotopu druhu, 

nejedná se ovšem o klíčovou součást biotopu a zábor plochy je spíše maloplošný.     

Vyhlídka Borová Lada – rozhledna je umístěna na vrchu Vyhlídka, nedaleko od stávající vyhlídky, 

jejíž zorné pole bylo zakryto stromy. Jedná se o okraj jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce, součást 

teritoria rysa ostrovida a biotopu ptačích druhů: čápa černého, datla černého, datlíka tříprstého, sýce 

rousného a kulíška nejmenšího.  

Vzhledem k umístění do okrajové části území dotčených druhů je vyhodnocena tato rozhledna s mírně 

negativním vlivem. Vliv na TPS 9110 je hodnocen jako mírně negativní. 

Vyhlídka Zelená hora 
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Vyhlídka je umístěna na okraji jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce, v těsné blízkosti turistické trasy. 

Neleží na vrcholu, nýbrž ve svahu, takže šíření rušení bude směřovat více po svahu dolů mimo hlavní 

oblast výskytu tetřeva. Vyhlídka nezabírá plochu TPS.  

Vliv rušení na tetřeva i na další živočišné druhy je hodnocen jako mírně negativní. 

Závěr: Vyhlídka Chlum má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava, vyhlídka Borová Lada a 

Zelená hora nemají významně negativní vliv na PO ani EVL Šumava. Celkově je hodnocen významně 

negativní vliv záměru na PO a EVL Šumava. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměry mají spolu významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu rušení 

několika předmětů ochrany. Zásadně se na negativním hodnocení podílí vyhlídka Chlum. Toto 

hodnocení je značně nadnesené. Vyhlídková plošina je vysoká pouze 5m což je výška vzrostlejších 

keřů. Navíc je tato vyhlídka plánována na okraji rozsáhlé kosené louky a v sousedství zastavěného 

území (rekreační dům Volary s celoročním provozem. Cca 100m severovýchodně se nachází trvale 

obydlené stavení a několik dalších chalup a chat. 400m severně od plánovaného záměru se nachází 

vyhlídkové místo přístupné ze zastávky Chlum, samoty. Na frekventované silnici č. 39 je 

v bezprostředním okolí dalších několik staveb. Hovořit v tomto případě o rušení předmětů ochrany je i 

když připustím +- důležitost území pro tyto značně nadsazené tvrzení. Naopak tato vyhlídka může 

sehrát pozitivní roli v ochraně zmíněných druhů, a to tím, že zde bude svedena nekontrolovatelná 

návštěvnost ze stávající vyhlídky. Tím se omezí pohyb osob v přírodním prostředí a soustředí se do 

území zastavěného. Záměr 20a tak lze hodnotit maximálně mírným negativním vlivem. 

Nezvážení výšky rozhledem a postupu jejich výstavby může ovlivnit výše uvedené hodnocení. Zejména 

u rozhledny na kótě Vyhlídka není zvážena její výška (25m)a nutnost budování (provozu)přístupové 

cesty kde dochází k dalšímu drobení již tak poměrně fragmentovaného území.  

Zmírňující opatření 

Vyhlídka Chlum bude uzavřena v období 1.2.-15.6. Změnu tohoto období lze realizovat pouze 

v případě, že se prokazatelně prokáže, že nedojde k negativním vlivům na tetřívka obecného. 

 

21 Proznačení Keltské stezky Strážný 

Popis záměru 

Vyznačení Keltské stezky Strážný v celkové délce 2 km. Využití lesních cest, linek a pěšin, přičemž se 

nepředpokládají stavební úpravy cest, pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Provoz Keltské stezky bude spojen s hlukovým rušením a s dlouhodobou přítomností návštěvníků, 

vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do dosud klidného území bez organizované 

přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Vyznačením stezky dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost různého složení 

a v různých stádiích vývoje bude fragmentován turistickou infrastrukturou. 

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí v důsledku návštěvnosti území. 

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno potenciální vlivy lze definovat jako rušení předmětu ochrany, fragmentace, 

znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů. Chybí zde snad jen pobíhání psů. 
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Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Keltská stezka je vedena přes plochy TPS: 6230 – Druhově bohaté smilkové louky a 9110 - Bučiny 

asociace Luzulo-Fagetum, které jsou předměty ochrany EVL Šumava. 

Masív Homole a Skalnatého hřbetu poskytuje optimální podmínky pro výskyt rysa ostrovida (členitý 

terén se skalními útvary, vysoká lesnatost, omezené rušení lidskými aktivitami) a je jeho významnou 

jádrovou lokalitou. Posuzovaný záměr ovlivňuje rysa zavedením nového zdroje rušení v dosud 

turisticky oficiálně nezpřístupněném území.  

Lesní porosty podél plánované stezky jsou významnými lokalitami výskytu ptačích druhů, které jsou 

předmětem ochrany PO Šumava (čáp černý, tetřev hlušec, jeřábek lesní, datel černý, datlík tříprstý, 

kulíšek nejmenší a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem součástí jejich teritorií a 

hnízdí zde a byly proto označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je provedeno správně včetně prioritního 

biotopu 6230 – Druhově bohaté smilkové louky. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Vliv přímého záboru obou TPS (6230, 9110) je maloplošný, další negativní vlivy záměru na tyto TPS 

jsou prostorově omezené. Nelze vyloučit, že v rámci záměru bude nutné upravit cesty pro zajištění 

bezpečnosti. Vzhledem k malému podílu ovlivněného území je vliv hodnocen jako mírně negativní. 

Záměr v dosud turisty méně navštěvovaném a turistickou značenou cestou nezpřístupněném území je 

spojen se dvěma zásadními negativními vlivy na živočišné druhy: rušení a z toho pramenící zábor 

plochy biotopu. 

Keltská stezka zpřístupňuje území mimořádného významu pro rysa ostrovida, je důležité z hlediska 

jeřábka lesního, tetřeva hlušce a dalších ptačích druhů. Jedná se o území, které poskytuje výjimečně 

vhodné podmínky odpovídající ekologickým nárokům dotčených druhů. Hodnota tohoto území tkví 

především v dosud malé míře rušení a zajištění dostatku klidu ve všech fázích ročního životního cyklu. 

Vymezením Keltské stezky by došlo ke změně podmínek biotopu rysa ostrovida v důsledku rušení a 

lze předpokládat, že přilehlé území by pro tento druh do značné míry ztratilo atraktivitu. Vzhledem k 

citlivosti rysa na různé formy rušení v jednotlivých fázích životního cyklu by toto ovlivnění 

pravděpodobně zasáhlo celý masiv Homole a Skalnatého hřbetu.   

V důsledku nového liniového zdroje rušení v podobě turistické stezky vedené dosud nezpřístupněným 

územím by došlo k fragmentaci souvislého území mimořádného významu pro ochranu tetřeva hlušce, 

rysa ostrovida a dalších druhů. 

Vliv záměru vyznačení nové turistické cesty, tzv. Keltské stezky na rysa ostrovida a jeřábka lesního je 

hodnocen jako významně negativní. 

Mírné negativní vlivy záměru byly vyhodnoceny pro čápa černého, tetřeva hlušce, datla černého, 

datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího a sýce rousného.  

Vyjádření posuzovatele 

Předpokládá se dotčení prioritního biotopu 6230 – Druhově bohaté smilkové louky i biotopu 9110. 

Jelikož je záměr veden po zpevněných (většinou asfaltových) cestách, lze zábor biotopu plně vyloučit. 

Připadá snad v úvahu narušení stávajícího terénu neukázněnými turisty. Sice se jedná se o území 

mimořádného významu pro rysa ostrovida i další předměty ochrany. Území je však dnes již turisticky 

využívané a jeho návštěvnost dosahuje dle odhadu NP Šumava kolem 10tis lidí ročně. Nejedná se tedy 

o klidovou oblast, tak jak ji definují posuzovatelé. Přes organizaci turistického pohybu v daném území 

nelze díky jeho odlehlosti předpokládat významné navýšení návštěvnosti. Odlehlost navíc výrazně 

omezuje návštěvnost v ranních či podvečerních hodinách, tj omezuje přímý střet s aktivitami rysa. 



Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava. 

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299                   47 

Oficiální zpřístupnění dosud volně přístupné oblasti dovolí regulovat a kontrolovat vstup. 

Po zvážení uvedených skutečností byl u záměru stanoven mírný negativní vliv na PO a EVL Šumava 

z důvodu zavedení organizace dnes spontánního turistického využití území a jeho regulace. 

Zmírňující opatření 

Cesta do oblasti Homole a Skalnatého hřbetu bude otevřena  v období  15.7. do 15.11. Změnu tohoto 

období lze realizovat pouze v případě, že se prokazatelně prokáže, že nedojde k negativním vlivům na 

rysa ostrovida. 

Zákaz vjezdu cyklistů do oblasti Homole a Skalnatého hřbetu. 

Zákaz vstupu se psy do celé nově proznačované trasy. 

 

 

22 Cyklotrasa Rechle - Modrava (varianta po silnici III/16910) 

Popis záměru 

Cyklotrasa o délce cca 1,5 km mezi Rechlemi u Vydry a Modravou. Cyklotrasa  je navržena v kaňonu 

Vydry v I. a II. zóně NP Šumava. Jediná zde hodnocená varianta (v oznámení označená jako 

„fialová“) vede v koridoru stávající silnice III/16910, převážně na silničním tělese s pouze lokálními 

zásahy do okolních lesních porostů. Pro zbývající dvě původně zvažované varianty (samostatné 

komunikace vedené ve svazích nad či pod silnicí) byly v rámci ex ante hodnocení konstatovány 

významné vlivy a nejsou proto v Dokumentaci EIA dále uvažovány.  

I po nedávné stavební úpravě silnice je po levé straně vozovky ve směru od Rechlí k Modravě možné 

nahrazení odvodňovacího příkop dostatečně dimenzovanou podélnou drenáží s hustějšími vtokovými 

objekty. Bude tak možno rozšířit vozovku silnice cca 1,5 m. V krátkých úsecích bude nutné odstranit 

skálu, případně pravou krajnici silnice vysunout na římsu nebo opěrnou stěnu.  

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je s ní částečně v rozporu, co se týče technických informací 

například délka trasy 1,5 vs. 1,7km. Uvedený rozpor nemá vliv na celkové hodnocení záměru. 

Identifikace vlivů záměru 

Zábor plochy biotopu druhu nebo typu přírodního stanoviště 

Pokud bude zvolena varianta vyžadující zábor ploch mimo stávající silnici, dojde k územnímu střetu s 

TPS 6230 – Druhově bohaté smilkové louky a 9410 – Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea). Stavba 

cyklostezky bude pravděpodobně spojena také s kácením, tedy biotopem některých ptačích druhů, 

např. datla černého.  

Rušení  

Provoz cyklotrasy bude spojen s mírným navýšením úrovně rušení a počtu návštěvníků, změnu lze 

však v souvislosti s již existující vyžívanou silnicí těžko kvantifikovat.  

Fragmentace 

Cyklotrasa může zvýraznit fragmentační vliv stávající silnice, která působí jako bariéra a migrační 

překážka pro šíření méně pohyblivých organismů.  

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí v důsledku výstavby cyklostezky. 

Vyjádření posuzovatele 

Poměrně extrémní je úvaha o možnosti stavby a provozu „zvýraznit fragmentační vliv stávající 
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silnice“ což je v souvislosti se távajícím provozem a předpokládaným omezením rychlosti na 

komunikaci značně nadsazená úvaha. 

Dále je zde nanejvýše vhodné zdůraznit vlivy, které budou vznikat při realizace náročné stavby 

v říčním údolí, jelikož zde vlivy realizace budou dominantní oproti vlivům provozu. 

Jedná se o vlivy jako je hluk, vibrace, narušení povrchu spolu s možností eroze a splachů do toku, 

stejně jako možnost znečištění toku a vod úniky látek a materiálů ze stavby.  

Zajisté zde proběhne i kácení dřevin. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Cyklostezka ve všech variantních řešeních bude zasahovat plochy TPS: 6230 Druhově bohaté 

smilkové louky a 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea), které jsou předměty ochrany EVL 

Šumava. Lesní porosty podél plánované cyklostezky jsou lokalitou výskytu datla černého. Ostatní 

ptačí druhy se zde vyskytuje spíše příležitostně a nebudou rušením ani záborem biotopy ovlivněné 

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno zřejmě správně. V dokumentaci se hovoří o odstranění skal, lze předpokládat, že bude 

dotčena Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220). Ty však v podkladech nejsou 

mapovány.  

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Oznámením záměru zvažované variantní řešení po východní straně stávající silnice Rechle – Modrava 

představuje poměrně rozsáhlý stavební zásah do kvalitního výskytu typu přírodního stanoviště 9410 (v 

I. zóně) – z tohoto důvodu byl vyhodnocen významně negativní vliv na tento typ přírodního stanoviště 

ve dvou variantních řešeních. Varianty, které zahrnují kácení a rozsáhlé terénní úpravy po obou 

stranách stávající silnice, představují významné negativní ovlivnění. Varianta využívající stávají 

silniční komunikaci, případně s lokálními jejími úpravami, zasahujícími pouze do nejbližšího okolí 

(v řádu jednotek m od silničního pozemku) je hodnocena jako mírně negativní.  

Vzhledem k malému podílu ovlivněné plochy biotopu je vliv záměru na datla černého hodnocen jako 

mírně negativní.  

Předpokládaný mírně negativní vliv na TPS 6230. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s vzhledem k malému podílu ovlivněné 

plochy biotopu a malému vlivu záměru na datla černého. Verdikt lze považovat za správný i když celé 

posouzení tohoto záměru je zatíženo nezvážením řady pravděpodobných vlivů a dalších nejasností. 

Zmírňující opatření 

Nejsou autory posouzení navržena. Lze navrhnout tato opatření: 

Minimalizovat zábor biotopu (stavbu provádět ze stávající komunikace) 

Zvýšenou měrou dbát o omezení možnosti splachů zemin a stavebních materiálů mimo zábor stavby a 

do Vydry i okolních ploch. 

 

23 Obnova veřejného využití křížové stezky Stožec 

Popis záměru 

Zpřístupnění území po lesních cestách a starých lesních cestách o délce cca 1,7 km. Jedná se 

o vyznačení cest pro hromadné veřejné využívání.  

Dokumentace uvádí 
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Rekonstrukce historické křížové cesty po lesních cestách a starých lesních cestách (dosud turisticky 

neznačených) o délce cca 2 km. Cesty budou odpovídajícím způsobem opraveny a zpřístupněny 

(odstranění padlých kmenů a nebezpečných souší, rekonstrukce či doplnění svodnic). Opraveny budou 

kamenné stupně, odstraněny napadané balvany. Instalace turistického značení. Další etapa obnovy 

cesty předpokládá instalaci sakrálního mobiliáře (zastavení křížové cesty). 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je s ní částečně v rozporu, co se týče technických informací. 

Z popisu v dokumentaci lze usuzovat na částečné stavební zásahy (Cesty budou odpovídajícím 

způsobem opraveny a zpřístupněny (odstranění padlých kmenů a nebezpečných souší, rekonstrukce či 

doplnění svodnic). Opraveny budou kamenné stupně, odstraněny napadané balvany.) Nejednotně je 

uvedena délka trasy. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Provoz křížové stezky bude spojen s hlukovým rušením a s dlouhodobou přítomností návštěvníků, 

vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do dosud klidného území bez organizované 

přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Vyznačením stezky dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost různého složení 

vývoje bude fragmentován turistickou infrastrukturou. 

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí v důsledku návštěvnosti území. 

Vyjádření posuzovatele 

V popisu jsou opomenuty vlivy (důsledek absence v popisu záměru), které budou vznikat při realizace 

náročné stavby v říčním údolí, jelikož zde vlivy realizace budou dominantní oproti vlivům provozu. 

Jedná se o vlivy jako je hluk, vibrace, narušení povrchu spolu s možností eroze a splachů. Dále se 

bude jednat o pohyb techniky a lidí. Zajisté zde proběhne i kácení dřevin. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Křížová stezka v okolí Stožce je vedena přes plochy TPS: 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 

který je předmětem ochrany EVL Šumava. 

Masív Stožce poskytuje optimální podmínky pro výskyt rysa ostrovida (členitý terén se skalními 

útvary, vysoká lesnatost s přírodě blízkým složením lesního porostu, omezené rušení lidskými 

aktivitami) a je jeho významnou jádrovou lokalitou. Posuzovaný záměr ovlivňuje rysa zavedením 

nového zdroje rušení v dosud turisticky oficiálně nezpřístupněném území.  

Lesní porosty podél plánované stezky jsou významnými lokalitami výskytu ptačích druhů, které jsou 

předmětem ochrany PO Šumava (čáp černý, jeřábek lesní, datel černý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší 

a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem součástí jejich teritorií a hnízdí zde a byly 

proto označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je provedeno správně. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Přímý zábor TPS 9130 je maloplošný, další negativní vlivy záměru na tyto TPS jsou prostorově 

omezené. Nelze vyloučit, že v rámci záměru bude nutné upravit cesty. Vzhledem k malému podílu 

ovlivněného území je vliv hodnocen jako mírně negativní. 
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Křížová stezka v upravené trase se dotýká jádrového území rysa ostrovida a jeřábka lesního, avšak 

pouze okrajově. Nezpůsobuje jeho další fragmentaci a nezasahuje jeho nejcennější části.  

Vliv záměru vyznačení nové turistické cesty, křížové stezky Stožec na rysa ostrovida a jeřábka lesního 

je hodnocen jako mírně negativní. Mírné negativní vlivy záměru byly vyhodnoceny také pro čápa 

černého, datla černého, datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího a sýce rousného.   

Vyjádření posuzovatele 

Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu rušení předmětů 

ochrany a záboru biotopů jako únosné.Stožecko se dle sčítání frekvence návštěvnosti jeví jako 

průměrně navštěvovaná oblast. Nelze proto předpokládat s výrazným nárůstem návštěvnostu 

navrhovaného záměru. 

Zmírňující opatření 

Zakázat vstup se psy a vjezd cyklistů. 

 

24 Nově značená stezka Javoří cesta – Zelená hora – Mechov 

Popis záměru 

Záměrem je nové vyznačení turistické cesty v úseku Javoří cesta – Zelená hora – Mechov. Stezka je 

vedena po nezpevněné lesní a polní cestě v délce 1,6 km, bez zpevnění a stavebních úprav, pouze 

vyznačení pro hromadné veřejné využívání. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Provoz nově značené turistické cesty může zvýšit úroveň akustického a vizuálního rušení v okolí 

stezky. 

Znečištění, eutrofizace 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při provozu turistické stezky.  

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany, znečištění, eutrofizace. Opomenuty 

jsou vlivy jako eroze a sešlap, které doprovázejí i provoz pěších cest. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Při novém vyznačení turistické stezky nedochází k územnímu záboru plochy TPS, které by byly 

předmětem ochrany EVL Šumava.  

Celá oblast Šumavy, včetně území dotčeného posuzovanou turistickou stezkou je lokalitou výskytu 

rysa ostrovida, jehož posuzovaný záměr ovlivňuje zvýšenou mírou rušení.  

Na loukách, kterými záměr prochází, se vyskytuje chřástal polní. V lesních porostech podél nově 

značené turistické stezky se vyskytují čáp černý, datel černý a datlík tříprstý. Vzhledem k tomu, že se 

nejedná o klíčovou část jejich biotopu a že turistická trasa zde již existuje, nepředpokládáme výrazný 

nárůst rušení – tyto druhy nebyly označeny jako dotčené. Trasa stezky prochází biotopem tetřeva 

hlušce, jeřábka lesního, kulíška nejmenšího a sýce rousného. Pro tyto druhy je území dotčené 

záměrem součástí jejich teritorií, je pravděpodobné, že zde i hnízdí. Jsou to druhy se zvýšenou 

citlivostí k rušení, a proto byly označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je provedeno správně. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 
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Vliv přímého záboru na typy přírodních stanovišť je nulový, jedná se o nové značení na stávající cestě. 

Novým vyznačením turistické stezky může dojít k mírnému navýšení úrovně rušení v území podél ní. 

Plošný rozsah rušení se však zvýší pouze minimálně. 

Území dotčené rušením spojeným se záměrem se nachází na okraji území zásadního významu pro 

tetřeva hlušce.  

Vzhledem ke stávající hladině rušení, lokálně omezenému rušení a okrajové poloze v biotopu tetřeva 

je vliv záměru na tetřeva hlušce. Nepředpokládá se výrazný nárůst současného rušení, hodnocen mírně 

negativní vliv na chřástala polního. Dále i na jeřábka lesního, kulíška nejmenšího, sýce rousného a 

rysa ostrovida hodnocen mírně negativní vliv.   

Vyjádření posuzovatele 

Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s vzhledem k malému podílu ovlivněné 

plochy jádrových území předmětu ochrany, zejména tetřeva a vzhledem k předpokladu, že rušení 

nebude narůstat. I tak je nutné poznamenat, že zde dochází k další zbytečné fragmentaci kdy je 

v podstatě kratší variantou alternována jižněji vedená žlutá turistická cesta. 

Zmírňující opatření 

Zakázat vstup se psy k omezení rušení. 

 

25 Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem 

Popis záměru 

Nové vyznačení turistické stezky dlouhé 2,4 km pod VN 22 kV mezi Rokytou a Srním. Je vedena 

místy lesními porosty, mokřady (zejména v oblasti Horní Hrádky), místy by vyžadovala zpevnění 

(poválkový chodník). 

Identifikace vlivů záměru 

Zábor plochy biotopu druhu nebo typu přírodního stanoviště 

Trasa je místy vedena přes typy přírodních stanovišť, zpevnění nebo nové vybudování chodníku 

představuje zábor plochy TPS, případně biotopu druhu. 

Rušení  

Provoz nové turistické stezky bude spojen s mírným zvýšením hlukového rušení a s nárůstem 

početnosti návštěvníků.    

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí v důsledku návštěvnosti území. 

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat záboru biotopu i stanovišť, znečištění, eutrofizace, šíření 

nepůvodních druhů. Opomenuty jsou vlivy jako eroze a sešlap, které doprovázejí i provoz pěších cest a 

zejména provoz cyklistický. 

Opomenuty jsou vlivy vznikající při úpravě povrchu cesty jako je hluk, vibrace, možné znečištění 

prostředí. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Trasa nové turistické stezky je vedena přes TPS 6230 Druhově bohaté smilkové louky a 9110 Bučiny 

asociace Luzulo-Fagetum. 

Na loukách u osady Horní Hrádky prochází biotopem chřástala polního, v lesním porostu se vyskytuje 

jeřábek lesní.  
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Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně. Včetně záboru prioritního biotopu 6230 Druhově bohaté smilkové louky 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Zábor plochy obou dotčených TPS je velmi malý – stezka v převážné míře kopíruje stávající cesty. 

Také jejich ohrožení eutrofizací je pouze omezené. Vliv záměru na 6230 a 9110 je hodnocen jako 

mírně negativní. 

Vzhledem ke stávající návštěvnosti a značné míře rušení (osídlení, silnice Srní – Modrava, místní 

komunikace) dojde pouze k zanedbatelnému nárůstu rušení. Vliv záměru na chřástala polního a 

jeřábka lesního je hodnocen jako mírně negativní.  

Vyjádření posuzovatele 

Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu rušení předmětů 

ochrany a záboru biotopů jako únosné. A to zejména z důvodu trasace cesty pod elektrovodem. 

Severní polovina pak vede v trase stávající žluté turistické značky, která je vedena po zpevněné 

komunikaci. Celkově trasa navrženého záměru i v jižní polovině alternuje trasu naučné stezky. 

Vhodné by bylo obě trasy sjednotit. Omezila by se tak alespoň částečně nadměrná fragmentace lesního 

komplexu mezi údolím Vydry a Srním. 

Zmírňující opatření 

Zakázat vstup se psy k omezení rušení. 

Jižní část trasy vedenou nestabilním povrchem vyloučit z cyklistické dopravy. 

 

26 Roklanská hájenka jako horská bouda (veřejné nebo sezónní využití) 

Popis záměru 

Demolice současného objektu a přestavba na chatu s možným veřejným využitím, které je limitováno 

veřejnou přístupností a omezenými možnostmi zásobování el. energií a problematickou likvidací 

odpadních vod. Elektrická energie a čištění odpadních vod by musely být řešeny jako „ostrovní“ 

systém, bez napojení na veřejné sítě. 

Dokumentace uvádí 

Předpokládá se provedení jako dřevostavby na betonových základech, dvoupodlažní objekt s přízemím 

a podkrovním 2. podlažím. Předpokládaný zdroj pitné vody – vrtaná studna, vyvážecí jímka pro 

splaškové vody (není možné napojení na kanalizaci, problematické čištění a vypouštění do 

povrchových vod). Zdrojem elektrické energie bude generátor poháněný naftovým nebo plynovým 

spalovacím motorem, případně solární systém s akumulátory elektrické energie. 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je s ní částečně v rozporu nebo neúplný, co se týče 

technických informací o výstavbě (provedení jako dřevostavby na betonových základech, 

dvoupodlažní objekt s přízemím a podkrovním 2. podlažím) a provozu (Předpokládaný zdroj pitné 

vody – vrtaná studna, vyvážecí jímka pro splaškové vody (není možné napojení na kanalizaci, 

problematické čištění a vypouštění do povrchových vod). Zdrojem elektrické energie bude generátor 

poháněný naftovým nebo plynovým spalovacím motorem, případně solární systém s akumulátory 

elektrické energie). 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během demolice a výstavby chaty budou spojeny s hlukovým a světelným rušením a s 

přítomností pracovního personálu. Provoz chaty a zpřístupňující turistické stezky vnese nový trvalý 
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prvek akustického a vizuálního rušení do území bez trvalé přítomnosti lidí.    

Fragmentace 

Dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, rašelinná společenstva a lesní porost v různých 

stádiích rozpadu a obnovy bude dále fragmentován turistickou stezkou a chatou v provozu. 

Úbytek plochy biotopu/stanoviště 

Výstavba chaty a turistické stezky je spojena s plošně nevýznamným úbytkem plochy biotopů a typů 

přírodních stanovišť 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu druhu/TPS). Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz záměru, a to zejména 

proto, že se jedná o demolici a stavbu objektu. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, 

stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, případně techniky, prašnost z demolice, narušení 

povrchu, zvýšená doprava na přístupových trasách. 

Vlivy v době provozu záměru: pohyb osob,hluk, pohyb psů,pohyb cyklistů,sešlap, narušení povrchu a 

eroze v případě nerespektování značení, eutrofizace okolí,pohyb související se zásobováním a svozem 

odpadů, 

Tyto vlivy je vhodné podrobněji rozpracovat, jelikož jejich působení či omezení může dále promlouvat 

do výsledku posouzení.  

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Chata v současnosti i v plánovaném umístění leží na TPS 6230 Druhově bohaté smilkové louky. 

Příjezdové komunikace procházejí následujícími TPS: 

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště  

91D0 Rašelinný les 

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 

Eutrofizace prostředí v důsledku provozu chaty by mohla zasáhnout TPS 7110 Aktivní vrchoviště.  

Všechny tyto TPS byly vyhodnoceny jako dotčené posuzovaným záměrem. 

Území ovlivněné výstavbou nebo provozem Roklanské chaty leží v jedné z nejdůležitějších oblastí 

výskytu řady živočišných druhů. Jedná se o jádrovou oblast výskytu rysa ostrovida, stezky procházejí 

biotopem střevlíka Menétriesova. Tyto druhy byly označeny jako dotčené. Území je významné pro 

následující ptačí druhy se zvýšenou citlivostí k rušení: jeřábek lesní, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší, 

sýc rousný. Celá oblast Modravských slatí je územím zásadního významu pro přežití tetřeva hlušce na 

Šumavě. Uvedené ptačí druhy byly identifikovány jako dotčené posuzovaným záměrem.      

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava, je provedena správně v dostačující šíři a 

rozsahu. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Vliv plošného záboru TPS a rizika eutrofizace TPS 6230 je hodnocen jako mírně negativní – zábor 

plochy TPS je z hlediska rozloh v celé EVL Šumava malý, rizika eutrofizace lze minimalizovat.   

Mírně negativní vlivy na TPS 7110, 7410, 91D0, 9410 a střevlíka Menétriesova – zásahy v blízkosti 

příjezdových komunikací jen okrajové, nepřímé. 
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Záměr zasahuje nejvýznamnější území výskytu tetřeva hlušce a rysa ostrovida v rámci PO/EVL. Je 

umístěn do území, které je v současnosti minimálně zasaženo antropickými vlivy – jedná se o odlehlé 

území, vstup sem není oficiálně povolen pro veřejnost. Zábor biotopu způsobený rušení představuje 

podstatnou plochu, přístupové trasy území významně fragmentují. Podobné vlivy jako na rysa a 

tetřeva se uplatňují i na datlíka tříprstého a jeřábka lesního, v menší míře i na kulíška nejmenšího a 

sýce rousného. Z hlediska zajištění ochrany těchto předmětů ochrany PO/EVL je záměr s podobnými 

vlivy zcela nežádoucí. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s argumentací závažnosti rušení v klíčových 

oblastech výskytu předmětů ochrany, zejména tetřeva, rysa a jeřábka. Vlivy nejsou kvantifikovány. 

Také z popisu nevyplývá, zda se jedná o závažné vlivy výstavby či pouze provozu. 

V hodnocení významnosti jsou zmíněny prioritní biotopy 6230 -  Druhově bohaté smilkové louky a 

91D0 Rašelinný les a prioritní druh Střevlík Menétriesův  Carabus Menetriesi pacholei. 

 

27 Obnova plavební nádrže Rosenauerova 

Popis záměru 

Oprava plavební nádrže Rosenauerova představuje přestavbu a zpevnění hráze, vystrojení požeráku, 

jalového přepadu a zatopení dna původní nádrže. Předpokládaná plocha nádrže 0,5 ha. 

Dokumentace uvádí 

Oprava plavební nádrže Rosenauerova představuje přestavbu a zpevnění hráze, vystrojení požeráku, 

bezpečnostního přelivu a zatopení dna původní nádrže. Předpokládaná plocha nádrže 0,5 ha. Normální 

hladina zdrže je navržena v úrovni 930,80 m n.m., maximální hladina na kótě 931,54 m n.m. 

Maximální hloubka nádrže má činit 3–4 m. Akumulační objem nádrže je odhadován na 25.000 m3, 

retenční prostor cca 3.500 m3. 

Obnova plavební nádrže si vyžádá odstranění dřevin z hráze a manipulačních ploch podél hráze, 

výstavbu přístupové komunikace v délce cca 190 m (ta pak má být zčásti využita jako cyklistická cesta 

Rosenauerův pomník - st. hranice - viz záměr č. 10). Obnova hráze bude provedena opravou a 

dosypáním stávající hráze (tj. jde v podstatě o její novou výstavbu jako homogenní zemní hráze), 

povrch vzdušného líce bude ohumusován (tl. min 10 cm) a oset vhodnou travní směsí. Dále bude 

součástí stavby nové vypouštěcí zařízení (prefabrikovaný dvojitý otevřený požerák v patě hráze), 

výpustní PVC potrubí DN 400, délka 20,5 m, vybudování bezpečnostního přelivu. Návodní líc hráze 

bude obložen kamennou rovnaninou, předpokládá se odstranění vegetace a skrytí části humózní vrstvy 

ze dna původní nádrže a její následné zatopení. Humózní vrstvy budou využity pro vegetační úpravy 

(ozelenění) nového tělesa hráze, v litorální zóně (retenční prostor) nebude stávající veg. kryt 

ponechán. Jiné demoliční práce, než ty spojené s rekonstrukcí hráze se nepředpokládají. 

Přístupová cesta bude dále využita jako součást cyklotrasy ke státní hranici (viz záměr č. 10). 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je neúplný, co se týče technických informací o výstavbě a 

provozu. Chybí zde například podstatná informace o „odstranění dřevin z hráze a manipulačních ploch 

podél hráze, výstavbu přístupové komunikace v délce cca 190 m“. 

Identifikace vlivů záměru 

Zábor biotopu druhů/TPS 

Došlo by k zaplavení 0,5 ha v zátopě bývalé nádrže, kde se vyvinul typ přírodního stanoviště 7140 a 
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9410.  

Rušení 

V blízkosti záměru se nachází území zásadního významu pro populaci tetřeva hlušce. Během 

stavebních prací bude docházet k rušení tetřeva a dalších druhů ptáků. Obnovená nádrž se stane 

určitým návštěvnickým atraktantem a vnese nový trvalý prvek, zvýší akustické a vizuální rušení.    

Znečištění při stavbě 

Je možné znečištění vody při stavbě. Níže po toku se nachází potok Světlá a Schwarzenberský kanál 

s přepady vody do dalších potoků.  

Retence vody 

Prezentovaný cíl záměru je zvýšení retence vody. V současné době se na místě nádrže nachází 

přechodové rašeliniště.  Přínos pro retenci vody by bylo dobré kvantifikovat a zhodnotit v rámci 

povodí.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu druhu/TPS). Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz záměru, a to zejména 

proto, že se jedná o demolici a stavbu objektu. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (demolice, 

realizace - stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, případně techniky, prašnost z demolice, narušení 

povrchu, zvýšená doprava na přístupových trasách, nezbytné kácení dřevin. 

Vlivy v době provozu záměru: 

Možné změny v kvalitě vypouštěných vod (teplota, obsah kyslíku i plavenin a splavenin). Z počátku 

jistě i změna živinových poměrů po vyluhování dnes bezvodých půdních horizontů budoucího dna 

nádrže. Omezení toku splavenin sedimentací v nádrži může erozně postihnout dolní části toku. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

V zátopě bývalé nádrže se nachází typ přírodního stanoviště 7140 a 9410. V toku Světlé je možný 

výskyt vranky obecné (není však zde doložen). 

V okolí nádrže se nachází hnízdní biotop jeřábka lesního, sýce rousného, kulíška nejmenšího a datlíka 

tříprstého. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava, je provedena správně v dostačující šíři a 

rozsahu. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Vzhledem k malému rozsahu záboru typů přírodních stanovišť je konstatován mírně negativní vliv na 

typ přírodního stanoviště 7140 a 9410.  

Vliv na tetřeva hlušce a další druhy ptáků je také hodnocen jako mírně negativní, protože se jedná o 

maloplošný zábor, relativně krátkodobé vlivy rušení a záměr se nachází mimo území zásadního 

významu pro populaci tetřeva hlušce.  

Vliv znečištění vody v toku Světlé na vranku obecnou je hodnocen jako mírně negativní, protože se 

jedná o krátkodobý vliv, jeho intenzita je nízká, lokalita nepatří mezi nejvýznamnější lokality vranky 

na Šumavě. 

Vyjádření posuzovatele 
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Záměr nemá významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s identifikací rozsahu dotčení předmětů 

ochrany a záboru biotopů jako únosné. Slabě jsou zde vyhodnoceny vlivy stavby (krátkodobé) a 

provozu záměru na vodní tok a celkově na odtokové poměry v povodí. Nelze však i tak předpokládat 

významné ovlivnění předmětů ochrany, neboť nelze doufat, že se vranka obecná vyskytuje v tak vysoké 

nadmořské výšce ve vodách s poměrně extrémním chemismem. 

Zmírňující opatření 

Provést stavební práce mezi 15.7. a 15.11. 

Současně provádět práce na nádrži a cyklistické cestě – záměr č. 10. 

Vyjádření posuzovatele 

Podmiňování realizace záměru souběhem s dalšími záměry je nevhodné a organizačně nereálné. 

Navíc záměr vodní nádrže na ní není funkčně závislý. 

Je možné doporučit omezení transportu materiálu a využití místních zdrojů např. pro budování hráze. 

Tomu přizpůsobit i technologické postupy. 

Vhodně vybrat kámen na obložení hráze. 

 

28 Obnova plavební nádrže Rokytecká 

Popis záměru 

Zbytky plavební nádrže se nacházejí v I. zóně NP Šumava. Oprava by představovala přestavbu a 

zpevnění hráze, vystrojení požeráku, jalového přepadu a zatopení dna původní nádrže.   

Předpokládaná plocha nádrže 1,9 ha.  

Dokumentace uvádí 

Obnova nádrže Rokytecká představuje kompletní rekonstrukci hráze, výstavbu nového vypouštěcího 

zařízení, bezpečnostního přelivu nádrže. Před výstavbou budou odstraněny dřeviny v zátopě. 

Předpokládaná plocha nádrže 1,9 ha. Zpřístupnění území se předpokládá záměrem č. 13 (Obnova 

veřejného využití cesty Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří Pila – Modrava) 

a 33 (Obnova veřejné přístupnosti trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila). 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je neúplný, co se týče technických informací o výstavbě a 

provozu. Chybí zde např. v dokumentaci zmíněné kácení (Před výstavbou budou odstraněny dřeviny 

v zátopě) a souvislost s dalšími záměry zpřístupnění záměrem č. 13 a č. 33. Z popisu není jasné, proč 

by měla být nádrž zpřístupněna? 

Identifikace vlivů záměru 

Zábor biotopu druhů/TPS 

Došlo by k zaplavení 0,5 ha v zátopě bývalé nádrže, kde se vyvinul typ přírodního stanoviště 6230 a 

7140.  

Rušení  

Obnova nádrže je spojená s rušením hlukem a s dlouhodobou přítomností stavebních strojů a dělníků. 

V blízkosti záměru se nachází území zásadního významu pro populaci tetřeva hlušce a rysa ostrovida. 

Během stavebních prací bude docházet k rušení tetřeva, rysa a dalších druhů ptáků.  

Obnovená nádrž se stane silným návštěvnickým atraktantem v území a vnese nový trvalý prvek 

akustického a vizuálního rušení do dosud nerušené části území.    
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Znečištění při stavbě 

Je možné znečištění vody při stavbě. Níže po toku se nachází potok Světlá a Schwarzenberského 

kanálu.  

Retence vody 

Prezentovaný cíl záměru je zvýšení retence vody. V současné době se na místě nádrže nachází 

přechodové rašeliniště.  Přínos pro retenci vody by bylo dobré kvantifikovat a zhodnotit v rámci 

povodí.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu druhu/TPS). Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz záměru, a to zejména 

proto, že se jedná o demolici a stavbu objektu. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (demolice, 

realizace - stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, případně techniky, prašnost z demolice, narušení 

povrchu, zvýšená doprava na přístupových trasách, nezbytné kácení dřevin. 

Vlivy v době provozu záměru: 

Možné změny v kvalitě vypouštěných vod (teplota, obsah kyslíku i plavenin a splavenin). Z počátku 

jistě i změna živinových poměrů po vyluhování dnes bezvodých půdních horizontů budoucího dna 

nádrže. Omezení toku splavenin sedimentací v nádrži může erozně/akumulačně postihnout dolní části 

toku s výskyty vranky a mihule. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

V Rokytecké nádrži se nacházejí následující TPS, které jsou předměty ochrany EVL Šumava: 6230 

Druhově bohaté smilkové louky, 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště. 

Oblast tzv. Modravských slatí je významnou jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zvýšenou mírou rušení.  

Lesní porosty v různých fázích vývoje, včetně rozpadu a obnovy jsou významnými místy výskytu 

ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany PO Šumava (čáp černý, tetřev hlušec, jeřábek lesní, datel 

černý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem 

součástí jejich teritorií a hnízdí zde. Jsou zde evidována tokaniště tetřeva hlušce, druh zde také zimuje. 

Uvedené druhy ptáků byly označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava, je provedena správně v dostačující šíři a 

rozsahu. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Záměr v nepřístupném území je spojen především se zvýšenou hladinou rušení v období stavby.  

Záměr se nachází v území mimořádného významu pro celou populaci tetřeva hlušce i pro další 

dotčené druhy. Jedná se o území, které poskytuje výjimečně vhodné podmínky odpovídající 

ekologickým nárokům druhů specializovaných na stanoviště horských, podmáčených a rašelinných 

smrčin a otevřených vrchovišť. Hodnota tohoto území tkví především v dosud malé míře rušení a 

zajištění dostatku klidu ve všech fázích ročního životního cyklu. Zároveň je toto území zranitelné 

v důsledku citlivosti přítomných typů stanovišť a omezené rozloze a v poslední době též negativně 

ovlivněné důsledky zásahů proti působení kůrovce. 

Stavbou vodní nádrže by došlo k dočasné změně podmínek biotopu tetřeva hlušce v důsledku rušení a 

lze předpokládat, že přilehlé území by bylo minimálně po dobu stavby nádrže tetřevem opuštěno. 
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Vzhledem k mimořádnému významu lokality pro tetřeva hlušce je hodnocen významně negativní vliv 

na tento druh. 

Vzhledem k podobným nárokům na kvalitu habitatu z hlediska rušení jako u tetřeva hlušce lze 

očekávat u rysa ostrovida a jeřábka lesního obdobnou míru ovlivnění. Závěry pro tetřeva lze proto 

vztáhnout také na rysa ostrovida a jeřábka lesního. 

Mírné negativní vlivy záměru byly vyhodnoceny pro čápa černého, datla černého, datlíka tříprstého, 

kulíška nejmenšího a sýce rousného.  

Přímý zábor dotčených TPS (6230, 7140) je maloplošný (celkově 1,9 ha). Vzhledem k malému podílu 

ovlivněného území je vliv hodnocen jako mírně negativní. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s argumentací závažnosti rušení v klíčových 

oblastech výskytu předmětů ochrany, zejména tetřeva, rysa a jeřábka. Vliv na biotopy nebyl shledán 

jako významný co do rozsahu. Je otázkou, zda vliv na tetřeva hlušce bude opravdu významně negativní 

a to z důvodu dobré dopravní dostupnosti záměru a možnosti načasování realizace do méně 

konfliktního období  (provést stavební práce mezi 15.7. a 15.11.). navíc posouzení vylučuje 

zpřístupnění území záměrem č. 13 i č. 33, čímž by nedocházelo ke kumulaci vlivů a celosezónnímu 

rušení turisty. 

 

29 Obnova plavební nádrže Roklanská 

Popis záměru 

Zbytky plavební nádrže ve II. Zóně NP Šumava v jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce. Na dně 

vypuštěné nádrže památkově chráněné sejpy po rýžování zlata. Oprava by představovala přestavbu a 

zpevnění hráze, vystrojení požeráku, jalového přepadu a zatopení dna původní nádrže. Předpokládaná 

plocha 1,8 ha vodní plochy.  

Dokumentace uvádí 

Obnova nádrže Roklanská představuje kompletní rekonstrukci hráze, výstavbu nového vypouštěcího 

zařízení, bezpečnostního přelivu nádrže. Před výstavbou budou odstraněny dřeviny v zátopě. Běžná 

plocha vodní hladiny má činit 2,05 ha, maximální plocha 2,76 ha. Normální hladina zdrže je navržena 

v úrovni 1180,60 m n.m., maximální hladina na kótě 1181,40 m n.m. Průměrná hloubka nádrže má 

činit 1,56 m, maximální 3–4 m. Akumulační objem nádrže je odhadován na 32.563 m3, maximální 

objem 51.805 m3 (retenční prostor 19.243 m3). Délka hráze 166 m, délka zdrže 172 m.  

Obnova hráze bude provedena opravou a dosypáním stávající hráze (tj. jde v podstatě o její novou 

výstavbu jako homogenní zemní hráze), povrch vzdušného líce bude ohumusován (tl. min 10 cm) a 

oset vhodnou travní směsí. Dále bude součástí stavby nové vypouštěcí zařízení (prefabrikovaný 

dvojitý otevřený požerák v patě hráze), výpustní PVC potrubí DN 400, délka 24 m, vybudování 

bezpečnostního přelivu. Návodní líc hráze bude obložen pohozem z lomového kamene. Předpokládá 

se odstranění vegetace a skrytí části humózní vrstvy ze dna původní nádrže a její následné zatopení. 

Humózní vrstvy budou využity pro vegetační úpravy (ozelenění) nového tělesa hráze, v litorální zóně 

(retenční prostor) nebude stávající veg. kryt ponechán. Nutné bude opevnění koryta toku v místě 

vyústění (pohoz z lomového kamene). Jiné demoliční práce, než ty spojené s rekonstrukcí hráze se 

nepředpokládají. 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je neúplný, co se týče technických informací o výstavbě a 

provozu. Nesrovnalosti jsou např ve výměře nádrže (1,8 ha vs. 2,05 ha, maximální plocha 2,76 ha, 
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budou odstraněny dřeviny v zátopě, opevnění koryta toku v místě vyústění). 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Obnova nádrže je spojená s rušením hlukem a s dlouhodobou přítomností stavebních strojů a dělníků.  

Obnovená nádrž se stane silným návštěvnickým atraktantem v území a vnese nový trvalý prvek 

akustického a vizuálního rušení do dosud nerušeného území.    

Retence vody 

Prezentovaný cíl záměru je zvýšení retence vody. V současné době se na místě nádrže nachází 

přechodové rašeliniště.  Přínos pro retenci vody by bylo dobré kvantifikovat a zhodnotit v rámci 

povodí.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, fragmentace, úbytek 

plochy biotopu druhu/TPS). Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz záměru, a to zejména 

proto, že se jedná o demolici a stavbu objektu. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (demolice, 

realizace - stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, případně techniky, prašnost z demolice, narušení 

povrchu, zvýšená doprava na přístupových trasách, nezbytné kácení dřevin. 

Vlivy v době provozu záměru: 

Možné změny v kvalitě vypouštěných vod (teplota, obsah kyslíku i plavenin a splavenin). Z počátku 

jistě i změna živinových poměrů po vyluhování dnes bezvodých půdních horizontů budoucího dna 

nádrže. Omezení toku splavenin sedimentací v nádrži může erozně/akumulačně postihnout dolní části 

toku s výskyty vranky a mihule. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

V Roklanské nádrži se nacházejí následující TPS, které jsou předměty ochrany EVL Šumava: 6230 

Druhově bohaté smilkové louky, 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště, 91D0 Rašelinný les a 9410 

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea). 

Oblast tzv. Modravských slatí je významnou jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zvýšenou mírou rušení.  

Lesní porosty v různých fázích vývoje, včetně rozpadu a obnovy jsou významnými místy výskytu 

ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany PO Šumava (čáp černý, tetřev hlušec, jeřábek lesní, datel 

černý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem 

součástí jejich teritorií a hnízdí zde. Jsou zde evidována tokaniště tetřeva hlušce, druh zde také zimuje. 

Uvedené druhy ptáků byly označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně. Včetně prioritního biotopu 6230 Druhově bohaté smilkové louky, 91D0 Rašelinný 

les. Záměr je navíc umístěn do jádrové oblasti výskytu tetřeva v oblasti Šumavy (Volf a kol 2014). 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Záměr v nepřístupném území je spojen především se zvýšenou hladinou rušení v období stavby.  

Záměr se nachází v území mimořádného významu pro celou populaci tetřeva hlušce i pro další 

dotčené druhy. Jedná se o území, které poskytuje výjimečně vhodné podmínky odpovídající 

ekologickým nárokům druhů specializovaných na stanoviště horských, podmáčených a rašelinných 

smrčin a otevřených vrchovišť. Hodnota tohoto území tkví především v dosud malé míře rušení a 
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zajištění dostatku klidu ve všech fázích ročního životního cyklu. Zároveň je toto území zranitelné 

v důsledku citlivosti přítomných typů stanovišť a omezené rozloze a v poslední době též negativně 

ovlivněné důsledky zásahů proti působení kůrovce. 

Stavbou vodní nádrže by došlo k dočasné změně podmínek biotopu tetřeva hlušce v důsledku rušení a 

lze předpokládat, že přilehlé území by bylo minimálně po dobu stavby nádrže tetřevem opuštěno. 

Vzhledem k mimořádnému významu lokality pro tetřeva hlušce je hodnocen významně negativní vliv 

na tento druh. 

Vzhledem k podobným nárokům na kvalitu habitatu z hlediska rušení jako u tetřeva hlušce lze 

očekávat u rysa ostrovida a jeřábka lesního obdobnou míru ovlivnění. Závěry pro tetřeva lze proto 

vztáhnout také na rysa ostrovida a jeřábka lesního. 

Mírné negativní vlivy záměru byly vyhodnoceny pro čápa černého, datla černého, datlíka tříprstého, 

kulíška nejmenšího a sýce rousného.  

Přímý zábor dotčených TPS (6230, 7140, 91D0, 9410) je maloplošný (celkově 2,6 ha). Vzhledem 

k malému podílu ovlivněného území je vliv hodnocen jako mírně negativní. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s argumentací závažnosti rušení v klíčových 

oblastech výskytu předmětů ochrany, zejména tetřeva, rysa a jeřábka. Vliv na biotopy nebyl shledán 

jako významný co do rozsahu. Vzhledem k poloze záměru v obzvláště cenném a rozsáhlém klidovém 

území se s výsledkem posouzení ztotožňuji. 

 

30 Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické 

Popis záměru 

Uložení tlakového potrubí pro odpadní vody, datový kabel a elektrický kabel do tělesa cesty Březník – 

Modrava do nezámrzné hloubky, přechod přes Luzenský potok bude řešen překopem.  

Cílem je zajištění provozuschopnosti hájenky Březník. Délka 7,8 km, nezámrzná hloubka v daných 

podmínkách je cca 1,6 - 1,8 m. Trasa pro uložení sítí zahrne téměř celé těleso cesty (3,5 m). 

Dokumentace uvádí 

Uložení kanalizačního řadu do nezámrzné hloubky (s ohledem a klimatické podmínky lokality se 

odhaduje na min. 1,4 - 1,8 m), vzhledem k tomu, že není zaměřen podélný profil trasy kanalizace 

předpokládáme provedení rourami DN 250 mm v případě gravitační kanalizace, menším průměrem 

v případě kanalizace tlakové. Oproti Oznámení záměru je doplněno alternativní provedení 

kanalizačního řadu jako gravitační kanalizace, a to zejména s ohledem na délku stavby (7,8 km) a 

technologickou náročnost provozu a kontroly zařízení tlakové kanalizace zejména v zimním období.  

Předpokládá se připojení kanalizačního řadu na ČOV v Modravě, připojení silového kabelu (22 kV) a 

datového kabelu k příslušné infrastruktuře v Modravě. 

Prostor pro uložení kanalizačního potrubí, datového a silového kabelu (VN 22 kV) při dodržení 

minimálních odstupových vzdáleností těchto sítí v daném geologickém prostředí (kamenito - balvanité 

uloženiny v kaňonu horského potoka) si vyžádá prakticky celou šíři stávající komunikace 3,5 m. 

Postup stavby bude následující: 

• Bude odfrézován živičný povrch lesní cesty a přes mezideponii odfrézovaný materiál odvézt 

do obalovny živičných směsí, 
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• Směrem od „Hájenky“ Březník odkopávat těleso komunikace (štěrk místy zpevněný asfaltem 

a odvážet jej na vhodné mezideponie podél trasy, hlavní objem bude deponován v prostoru 

Modravy. Materiál bude zpětně využit pro obnovení komunikace. 

• Směrem od Březníku jedním rypadlem vykopávat výkop pro kanalizaci, materiál ukládat na 

zbývající plochu komunikace. Směrem k Modravě budou odváženy velké balvany, které 

nebude možno zpětně uložit do výkopu. Zároveň bude směrem od Modravy přivážen písek 

nebo podsítná frakce z kamenolomu, pro obsyp (zapískování) kanalizačního potrubí. 

• Po uložení kanalizačního řadu bude dalším rýpadlem výkop zasýpán.  

• Po zasypání výkopu kanalizačního řadu budou v souběhu s kanalizací (příslušné odstupy 

definuje norma ČSN 736005) stejným způsobem položeny oba kabely. 

• Poté bude znovu položeno a nahutněno těleso komunikace a položen živičný povrch   

• V lokalitě „Hájenka“ Březník bude vybudována transformační stanice kontejnerového typu 

22/0,4 kV.     

Jiné demoliční práce, než ty spojené s výkopy v tělese cesty, se nepředpokládají. 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je neúplný, co se týče technických informací zejména o 

výstavbě a provozu. Především zde není uveden zámrzná hloubka (1,4 - 1,8 m) a celý technologický 

postup položení sítí. 

Identifikace vlivů záměru 

Zábor biotopu druhů/TPS 

Při stavebních pracích dojde k plošnému záboru v návaznosti na cestu. Chybí přesná lokalizace 

záměru a technický popis. Délka cesty Březník – Modrava je asi 7,8 km. Cesta prochází typy 

přírodních stanovišť a biotopy druhů. 

Vzhledem k délce 7,8 km, šířce 3,5 m a hloubce 1,8 m dojde k masivním výkopovým pracím.  

Může dojít k narušení vodního režimu. 

Znečištění při stavbě 

Může docházet k lokálnímu znečištění při stavbě.  

Rušení 

Stavební práce dočasně zvýší hladinu rušení v lokalitě. Vzhledem k velkému rozsahu stavebních prací 

dojde k několikaměsíčnímu poměrně intenzivnímu rušení. 

Vzhledem k tomu, že cílem záměru je zajistit celoroční provoz hájenky Březník, došlo by k navýšení 

její návštěvnosti a tím dlouhodobému zvýšení hladiny rušení v lokalitě. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikování vlivů je rámcově správně provedeno, i když neupřesněno (rušení, zábor  biotopu 

druhu/TPS a znečištění). Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz záměru. To umožňuje 

rozlišit vlivy na krátkodobé (realizace, stavba) a dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, případně techniky. 

Dále zde chybí například: narušení povrchu, eroze a splachy. 

Zábor plochy biotopu druhu/TPS je stanoven chybně. Z popisu postupu provedení územní nároky 

předpokládající zábor biotopu nevyplývají. 
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Vlivy v době provozu záměru: 

Komfortnější provoz chaty může znamenat její intenzivnější využití a tím vyvolání zvýšeného provozu 

jak návštěvníků, tak k zajištění provozu. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

V trase cesty Březník- Modrava se nachází typy přírodních stanovišť 3260 (makrofytní vegetace v 

toku Luzenského a Modravského potoka), 6230 Smilkové louky, 7140 Přechodová rašeliniště), 91E0 

Údolní jasanovo-olšové luhy, 9410 Acidofilní smrčiny. V Luzenském potoce se nachází vranka 

obecná.  

Oblast tzv. Modravských slatí je významnou jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož 

posuzovaný záměr ovlivňuje zvýšenou mírou rušení. V navazujícím území směrem na Modravu se 

také nachází teritorium rysa. 

Lesní porosty v okolí cesty Březník-Modrava jsou významnými místy výskytu ptačích druhů, které 

jsou předmětem ochrany PO Šumava (čáp černý, tetřev hlušec, jeřábek lesní, datel černý, datlík 

tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem součástí jejich 

teritorií a hnízdí zde. Jsou zde evidována tokaniště tetřeva hlušce, druh zde také zimuje. Uvedené 

druhy ptáků byly označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace potenciálně dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava není provedena správně. 

Stanoviště by stavbou tak jak je popsána v dokumentaci by neměla být dotčena a to včetně prioritního 

biotopu 6230 Druhově bohaté smilkové louky, 91E0 Údolní jasanovo-olšové luhy. Identifikace 

dotčených druhů je provedena správně. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Uložení tlakového potrubí pro odpadní vody, datový kabel a elektrický kabel proběhne do tělesa cesty. 

Přímé vlivy na typy přírodních stanovišť v okolí by tak měly zůstat minimální. Hlubokým výkopem 

dojde k ovlivnění vodního režimu, nelze vyloučit závažné ovlivnění vodního režimu – konstatován 

významně negativní vliv na TPS 7140 přechodová rašeliniště a třasoviště. Vlivy na další TPS (3260, 

6230, 91E0, 9410) a na vranku obecnou jsou hodnoceny jako mírně negativní.    

Jedná se sice o omezený, ale vzhledem k rozsahu a náročnosti výkopových prací zřejmě ne krátkodobý 

zdroj rušení, které proběhne na turisticky hojně využívané cestě. Rušení prací několika stavebních 

strojů současně však bude mít vyšší intenzitu než pohyb turistů. Stavba by se nacházela v těsném 

sousedství mimořádně významného území výskytu tetřeva hlušce i rysa ostrovida a dalších druhů. V 

kumulaci s celoročním provozem hájenky Březník, který by tento záměr umožnil, je konstatován 

významně negativní vliv na tetřeva hlušce a rysa ostrovida. 

Vyjádření posuzovatele 

Posuzovatel konstatuje, že záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s argumentací 

závažnosti rušení v klíčových oblastech výskytu předmětů ochrany, zejména tetřeva, rysa a jeřábka a 

to jak při realizaci tak při provozu. Významně negativní vliv na 7140 přechodová rašeliniště a 

třasoviště je spíše nepodložený. Ovlivnění vodního režimu stavbou nelze předpokládat v zvažovaném 

rozsahu. V úvahu je nutné brát skutečnost, že se jedná o intenzivně užívanou turistickou cestu, kde 

návštěvnost činí téměř 78,5tis. osob. Nelze tedy souhlasit se stanovením významného negativního vlivu 

a je nutné záměr podrobit v dalším stupni povolování novému posouzení na základě konkretizovaného 

technického projetu, spolu s plánem zmírňujících opatření.  

Zmírňující opatření 

Záměr lze upravit zejména omezením doby realizace a také doby provozu. 

Provést stavební práce mezi 15.7. a 15.11, zejména v jižní polovině trasy. 
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Práce realizovat v době 9,00-17,00 hod. 

Zavést používání méně hlučné stavební techniky. 

Přehodnotit technické provedení záměru s využitím protlaků. 

Po dobu stavby uzavřít cestu pro veřejnost a to včetně Staré březnické cesty, Švédské cesty a Vltavské 

cesty pro zvýšení náhradního klidového efektu. 

 

31 Nové turistické zařízení nad pramenem Vltavy, na úbočí Stráže - u odbočky na Bučinu 

Popis záměru 

Vybudování informačního bodu s trvalou obsluhou a jednoduchým občerstvením. Bližší specifikace 

není známa. 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Stavební práce během výstavby turistického zařízení budou spojeny s hlukovým a světelným rušením 

a s přítomností pracovního personálu. Provoz zařízení a turistické stezky vnese další zdroje rušení do 

území se zásadním významem pro populaci tetřeva hlušce a jádrové části biotopu rysa ostrovida.  

Úbytek plochy biotopu/stanoviště 

Výstavba zařízení je spojena s plošně nevýznamným úbytkem plochy biotopů a typů přírodních 

stanovišť.  

Znečištění, eutrofizace 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích i při 

provozu zařízení.  

 Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat záboru biotopu a rušení předmětu ochrany, znečištění a 

eutrofizace. I když se jedná o malou stavbu je nutné dělit vlivy na ty, které vznikají při stavbě,a  na ty 

které vznikají při provozu. Zásadní rozdíl ve vnímání jednotlivých kategorií vlivů dle tohoto dělení je 

jejich časová distribuce. Zatímco vlivy výstavby jsou krátkodobé – po dobu stavby. Vlivy provozu 

budou dlouhodobé (po dobu životnosti – provozu stavby). Opominuty jsou zde například vlivy dopravy 

materiálu. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Eutrofizace prostředí v důsledku provozu zařízení by mohla zasáhnout TPS 7140 - Přechodová 

rašeliniště a třasoviště , 91D0 – Rašelinný les a 9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  

Všechny tyto TPS byly vyhodnoceny jako dotčené posuzovaným záměrem. 

Území ovlivněné výstavbou nebo provozem turistického zařízení leží v jedné z nejdůležitějších oblastí 

výskytu řady živočišných druhů. Jedná se o jádrovou oblast výskytu rysa ostrovida, území je 

významné pro následující ptačí druhy se zvýšenou citlivostí k rušení: jeřábek lesní, datlík tříprstý, 

kulíšek nejmenší, sýc rousný. Celá oblast Modravských slatí je územím zásadního významu pro přežití 

tetřeva hlušce na Šumavě. Uvedené živočišné druhy byly identifikovány jako dotčené posuzovaným 

záměrem.      

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně.  Včetně prioritního biotopu 91D0 Rašelinný les v případě eutrofizace. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Vliv rizika eutrofizace TPS 7140, 91D0 a 9410 je hodnocen jako mírně negativní – tento vliv lze 
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minimalizovat zmírňujícími opatřeními. 

Záměr zasahuje nejvýznamnější území výskytu tetřeva hlušce a rysa ostrovida v rámci PO/EVL. Jedná 

se o nový prvek výrazně zvyšující atraktivitu a tím i návštěvnost území. V důsledku rušení dojde k 

úbytku plochy biotopu v nejcennější části biotopu obou druhů. Vliv na tetřeva hlušce a rysa ostrovida 

je hodnocen jako významně negativní. 

Vliv na další ptačí druhy je vzhledem ke stávající úrovni rušení jako mírně negativní. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s argumentací závažnosti rušení v klíčových 

oblastech výskytu předmětů ochrany, zejména tetřeva, rysa. 

 

32 Oprava hráze a obnova rybníka na Strážném 

Popis záměru 

Oprava staré sypané hráze středověkého průtočného rybníka na toku Řasnice a obnovení rybníka. 

Předpokládaná délka hráze je 470 m. 

Identifikace vlivů záměru 

Úbytek plochy biotopu/stanoviště 

Obnova rybníka představuje zábor plochy pro hráz, obnovenou nádrž a po dobu výstavby i pro 

příjezdové komunikace, příp. další terénní práce. Dojde i záboru plochy volného toku v místě zadržení 

vody. 

Rušení  

Stavební práce během výstavby rybníka budou spojeny s hlukovým a světelným rušením a s 

přítomností pracovního personálu. Samotná existence rybníka může zvýšit atraktivitu pro návštěvníky 

tím i rušení v době provozu.  

Zhoršení migrační prostupnosti 

Výstavbou rybníka dojde k přerušení kontinua toku a vzniku migrační překážky na toku. 

Znečištění, eutrofizace 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí při stavebních pracích i při 

provozu rybníka. Pro některé druhy organismů může zadržení vody představovat ohrožení potravního 

zásobení v toku pod rybníkem.   

Vyjádření posuzovatele 

Bude se týkat záboru biotopu a rušení předmětu ochrany, znečištění a eutrofizace, a také zhoršení 

migrační prostupnosti.  

 Vhodné by bylo rozdělit vlivy na realizaci a provoz záměru, a to zejména proto, že se jedná o demolici 

a stavbu objektu. To umožňuje rozlišit vlivy na krátkodobé (demolice , realizace - stavba) a 

dlouhodobé (provoz).  

Vlivy v době realizování záměru: 

Rušení lze rozvést na: hluk, vibrace, pohyb osob, případně techniky, prašnost z demolice, narušení 

povrchu, zvýšená doprava na přístupových trasách, nezbytné kácení dřevin. 

Vlivy v době provozu záměru: 

Možné změny v kvalitě vypouštěných vod (teplota, obsah kyslíku i plavenin a splavenin). Z počátku 

jistě i změna živinových poměrů po vyluhování dnes bezvodých půdních horizontů budoucího dna 
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nádrže. Omezení toku splavenin sedimentací v nádrži může erozně postihnout dolní části toku. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Nádrž na toku ovlivní nejen úsek dotčený vzdutím, ale též tok pod hrází. Ovlivnění se projeví během 

výstavby, ale i po zprovoznění zadržením sedimentu apod.  Tok Řasnice i Časté je místem výskytu 

TPS 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-

Batrachion. 

Ve vzdutí plánované obnovené nádrže se vyskytuje TPS 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná 

přirozené obnovy). Oba výše uvedené typy přírodního stanoviště je nutné považovat za dotčené 

záměrem obnovy rybníka.  

Oba toky (Řasnice, Častá) jsou místem výskytu vodních živočichů vázaných na čisté proudící vody. 

Mezi předměty ochrany EVL Šumava se k nim řadí vranka obecná a mihule potoční.  

Níže po toku, až v Teplé Vltavě, se zachovala jedna z mála lokalit výskytu perlorodky říční v ČR. 

Tento živočich je potravně závislý na přísunu organogenního detritu z toku. Jedná se o drobné částice 

rostlinného původu nesené proudem, které perlorodky filtrují. Vzhledem k tomu, že nádrž vytváří 

zadržení vody spojené se sedimentací, je nutné ji považovat za faktor měnící přirozené podmínky a 

perlorodku za druh záměrem ovlivněný.   

Vodní biotop perlorodky říční je v celém povodí silně ovlivňován zimní údržbou silnic I/4 a I/39, 

biogeochemický cyklus chloridu sodného (hlavní aktivní složka chemického posypu) není v území 

detailně prozkoumán. Nejvýraznější zdroj zátěže chloridem sodným je čtyřpruhový úsek silnice I/4 

v povodí nad nádrží. V současné době jsou překračovány limitní hodnoty některých chemických 

parametrů pro perlorodkou vody (zejména vodivost jako indikátor koncentrace disociovaných látek ve 

vodě. Obnova rybníka na Strážném by do vodního ekosystému vnesla naprosto nový prvek 

s nepředvídatelným vlivem na biotop perlorodky říční. 

Okolí plánované nádrže je biotopem ptáků mozaikovité krajiny a otevřených mokřadních stanovišť. 

Jedná se o významnou lokalitu výskytu chřástala polního a tetřívka obecného. Oba tyto druhy budou 

posuzovaným záměrem dotčené.  

Vyjádření posuzovatele 

Identifikace potenciálně dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava je provedena správně. 

Ovlivnění perlorodky říční chloridy ze zimního solení komunikací nemůže být tak závažný jak text 

uvádí, a to zejména vzhledem k poměrně malému vstupu chloridů na křížení komunikací s toky. Navíc 

k nejvyššímu zatížení chloridy v absolutním množství nastává při jarním tání, kdy dochází souběžně 

k navýšením průtoků v tocích a tím i k silnému ředění. Uvedené úvahy pak měly být rozvedeny 

v kapitole identifikace vlivů. 

Sedimentace detritu může být možností ovlivňující jeho distribuci v toku, 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Lze předpokládat, že vzdutím nebo změnami charakteristik toku bude ovlivněno řádově desítky m v 

úseku nad a pod hrází. Podíl ovlivněné části TPS 3260 v rámci celé EVL tak nepřesahuje 1 % a navíc 

je pravděpodobné, že tok pod hrází bude ovlivněn pouze dočasně. Vliv záměru na TPS 3260 je 

hodnocen jako mírně negativní. 

Podíl ovlivněné části TPS 7120 je hodnocen jako malý v poměru k rozloze v celé EVL Šumava (167 

ha) – vliv jako mírně negativní. 

Výstavba nových nebo obnova historických migračních překážek na toku nebo tocích v EVL 

vymezených k ochraně vranky obecné nebo mihule potoční je považována za významně negativní 

ovlivnění. Tok Řasnice resp. Časté má v dotčeném místě přirozený charakter, oba druhy jsou navíc 

schopny překonávat obdobné migrační překážky jen velmi omezeně. Výstavbou hráze by došlo k 

fragmentaci toku a populací obou druhů. Vliv záměru na mihuli potoční a vranku obecnou je 

hodnocen jako významně negativní.   
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Teplá Vltava je z hlediska ochrany perlorodky říční unikátní lokalitou. Populace tohoto druhu je zde 

závislá na zachovalých porostech vodní vegetace přímo v toku a na povodí s málo porušenou sítí 

přítoků a drobných vlásečnic. Řasnice je významným přítokem Teplé Vltavy s důležitou funkcí pro 

kvalitu vodního ekosystému málo úživných tzv. oligotrofních vod. Vznikem zadržení ve vodní nádrži 

by došlo k úbytku rostlinného detritu v toku, nepředvídatelné změně v chemismu vody v toku a tím i v 

hlavním korytě Teplé Vltavy. Vzhledem k principu předběžné opatrnosti a unikátnosti celého 

ekosystému s výskytem perlorodky říční je vliv záměru na tento druh hodnocen jako významně 

negativní.  

Výstavbou nádrže by došlo k dočasnému (rušení během stavby) i trvalému ovlivnění (plošný zábor, 

změna vodního režimu) biotopu chřástala polního, tetřívka obecného vydry říční. Z důvodu 

mimořádně nepříznivého stavu populace tetřívka obecného a jeho biotopu je vliv na tento druh 

hodnocen jako významně negativní, vliv na chřástala polního a vydru říční je vzhledem k celkové 

nabídce biotopů v PO Šumava hodnocen jako mírně negativní.    

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s argumentací závažnosti vlivu na mihuli 

potoční a vranku obecnou zejména z pohledu migrace. Jako významně negativní je zde uveden i vliv 

na perlorodku říční a další předměty ochrany. Jak u perlorodky, tak u mihule vidím spíše riziko 

omezení toku detritu a dalších splavenin, než vliv na migrační průchodnost. Změny chemismu vody 

jsou nepravděpodobné, více se lze obávat změn fyzikálních parametrů vody jako je teplota a obsah 

kyslíku. Sedimentace splavenin může ovlivnit erozně akumulační poměry níže v toku a může být 

důsledkem hloubkové eroze a rozplavení náplavů a dalších sedimentačních morfologických struktur 

koryta bez možnosti obnovy. To může ovlivnit nejen perlorodku, ale i vegetaci svazů Ranunculion 

fluitantis a Callitricho-Batrachion skrze živinové poměry či substrát a stanovištní poměry v toku. 

V konečném důsledku lze s výsledkem posouzení souhlasit, nikoli s částmi jeho argumentace a 

odůvodnění. 

 

33 Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila 

Popis záměru 

Záměr zahrnuje zpevněné, nezpevněné lesní cesty a lesní pěšiny. Nepředpokládají se stavební úpravy 

cest, pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost (délka cca 9,3 km). 

Identifikace vlivů záměru 

Rušení  

Provoz veřejné cesty bude spojen s hlukovým rušením a s dlouhodobou přítomností návštěvníků a 

vnese nový trvalý prvek akustického a vizuálního rušení do území bez turistického zpřístupnění a 

organizované přítomnosti lidí.    

Úbytek plochy biotopu druhu/TPS 

V trase se v současnosti vyskytuje několik typů přírodního stanovišť. Obnovená stezka změní 

podmínky v bezprostředním okolí, nelze vyloučit zásah do vodního režimu, sešlap apod. 

Fragmentace 

Po celé trase turistické stezky dojde k rozdělení dosud souvislého území bez rušení, lesní porost v 

různých stádiích vývoje bude fragmentován turistickou infrastrukturou (cesty, rozcestí apod.). 

Znečištění, eutrofizace, šíření nepůvodních druhů 

Nelze vyloučit riziko znečištění a eutrofizace oligotrofního prostředí v důsledku návštěvnosti území. 

  Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany, úbytku biotopu, znečištění, 
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eutrofizace, šíření nepůvodních druhů. Chybí zde snad jen pobíhání psů, a u pěšin pak eroze zejména 

pokud zde bude povolen provoz cyklistů. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Trasa turistické stezky je vedena přes následující TPS, které jsou předměty ochrany EVL Šumava: 

6230 Druhově bohaté smilkové louky, 7110 Aktivní vrchoviště, 7140 Přechodová rašeliniště a 

třasoviště , 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 91D0 Rašelinný les a 9410 Acidofilní smrčiny 

(Vaccinio-Piceetea). 

Oblast tzv. Modravských slatí, včetně území, přes které vede turistická trasa, je mimořádně 

významnou jádrovou lokalitou výskytu rysa ostrovida, jehož posuzovaný záměr ovlivňuje zvýšenou 

mírou rušení. Otevřené plochy aktivních vrchovišť jsou biotopem střevlíka Menétriesova, který by 

mohl být ovlivněn změnami biotopu, případně též zvýšenou návštěvností. 

Lesní porosty v různých fázích vývoje, včetně rozpadu a obnovy jsou významnými místy výskytu 

ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany PO Šumava (čáp černý, tetřev hlušec, jeřábek lesní, datel 

černý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší a sýc rousný). Pro tyto druhy je území dotčené záměrem 

součástí jejich teritorií a hnízdí zde. Jsou zde evidována tokaniště tetřeva hlušce, druh zde také zimuje. 

Uvedené druhy ptáků byly označeny jako dotčené. 

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně. Včetně prioritního biotopu 6230 Druhově bohaté smilkové louky, 7110 Aktivní 

vrchoviště a prioritního druhu Střevlík Menétriesův  Carabus Menetriesi pacholei. Trasa záměru vede 

předpolím významného výskytu tetřeva hlušce (Volf a kol. 2014). 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Vliv přímého záboru dotčených TPS je maloplošný, další negativní vlivy záměru na tento TPS jsou 

prostorově omezené – nedojde ke stavebním úpravám. Kácení rizikových souší kolem cesty je 

hodnoceno jako okrajový zásah bez významného vlivu. Vzhledem k malému podílu ovlivněného 

území je vliv hodnocen jako mírně negativní. 

Záměr v dosud turisty méně navštěvovaném a turistickou značenou cestou nezpřístupněném území je 

spojen se dvěma zásadními negativními vlivy na živočišné druhy včetně tetřeva hlušce: rušení a z toho 

pramenící zábor plochy biotopu. 

Celá trasa vede územím mimořádného významu pro celou populaci tetřeva hlušce i pro další dotčené 

druhy. Jedná se o území, které poskytuje výjimečně vhodné podmínky odpovídající ekologickým 

nárokům druhů specializovaných na stanoviště horských, podmáčených a rašelinných smrčin a 

otevřených vrchovišť. Hodnota tohoto území tkví především v dosud malé míře rušení a zajištění 

dostatku klidu ve všech fázích ročního životního cyklu. Zároveň je toto území zranitelné v důsledku 

citlivosti přítomných stanovišť a omezené rozloze a v poslední době též negativně ovlivněné důsledky 

zásahů proti působení kůrovce. 

Vymezením turistické stezky v úseku Hraběcí most – Zbořený most – Rokytka – Javoří Pila by došlo 

ke změně podmínek biotopu tetřeva hlušce v důsledku rušení a lze předpokládat, že přilehlé území by 

bylo tetřevem opuštěno. Velikost plochy takto způsobené ztráty biotopu lze odhadnout na základě 

délky stezky a únikové vzdálenosti ptáků při vyrušení. Pokud bude uvažována úniková vzdálenost 200 

m, dojde k negativnímu ovlivnění řádově desítek až stovek ha. Limit pro zábor habitatu tetřeva 

udávaný německou metodikou pro hodnocení vlivů na ptačí oblasti (Lambrecht & Trautner 2007) 

doporučuje max. zábor 6,4 ha.  

V důsledku nového liniového zdroje rušení v podobě veřejné turistické cesty vedené dosud 

nezpřístupněnými částmi Modravských slatí by došlo k fragmentaci souvislého území mimořádného 

významu pro ochranu tetřeva hlušce, rysa ostrovida a dalších druhů. 

Vliv záměru turistické stezky v úseku Hraběcí most – Zbořený most – Rokytka – Javoří Pila na tetřeva 

hlušce je hodnocen jako významně negativní. 
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Vzhledem k podobným nárokům na kvalitu habitatu z hlediska rušení jako u tetřeva hlušce lze 

očekávat u rysa ostrovida a jeřábka lesního obdobnou míru ovlivnění. Závěry pro tetřeva lze proto 

vztáhnout také na rysa ostrovida a jeřábka lesního. 

Mírné negativní vlivy záměru byly vyhodnoceny pro čápa černého, datla černého, datlíka tříprstého, 

kulíška nejmenšího a sýce rousného.  

Vliv na střevlíka Menétriesova je hodnocen jako mírně negativní, ovlivnění biotopu je spíše 

maloplošné a lze ho minimalizovat omezením vstupu na otevřené plochy vrchovišť 

Vyjádření posuzovatele 

Posuzovatel zmiňuje kácené souší – to však není v dokumentaci uvedeno. Jinak je hodnocení záměru 

mimořádně dobře argumentováno. Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava 

s argumentací závažnosti rušení v klíčových oblastech výskytu předmětů ochrany, zejména tetřeva, 

rysa ostrovida a jeřábka lesního. 

 

34 Poutnická stezka Josefa Váchala 

Popis záměru 

Zpevněné i nezpevněné lesní cesty, lesní pěšiny. Nepředpokládají se stavební úpravy cest, pouze jejich 

vyznačení pro turistickou přístupnost.  

Trasa je vyznačena na mapě, vede z Hartmanic do Prášil, na Poledník (přechod státní hranice pod 

Poledníkem), Roklan, Luzný, pod Špičníkem k Březníku, přes Cikánskou slať na Modravu. 

Dokumentace uvádí 

Vytýčení a proznačení turistické pěší stezky po zpevněných, nezpevněných, lesních cestách a 

pěšinách, částečně již turisticky proznačených. Nepředpokládají se stavební úpravy cest. Délka 

neproznačených úseků trasy cca 5 km, konkrétně jedná se o úseky:  

1. mezi červeně značenou turistickou trasou (cesta Na Poledník – Jelení skok) a státní hranicí (0,5 

km; tento úsek je totožný s přístupovou cestou k přestupovému bodu „Pod Poledníkem“ – viz záměr č. 

11a). 

2. od st. hranice v lokalitě Modrý sloup hraničním chodníkem, vedený hřebenem Hraniční hory a 

úbočím Špičníku, a dále přes Pytlácký roh na Březník. Tento úsek (cca 4,5 km) odpovídá vedení 

současně sezónně přístupné, ale nevyznačené trasy mezi Březníkem a státní hranicí. 

Zbývající úseky „poutnické stezky“ jsou navrženy na značených turistických cestách mezi 

Hartmanicemi, Prášily, Poledníkem, dále po překonání státní hranice po turistických trasách v území 

NP Bayerischer Wald na vrchol Roklan, a dále pod Luzný, s návratem přes Březník na Modravu. Tyto 

úseky vedené po existujících značených cestách nejsou Dokumentací EIA řešeny. 

Vyjádření posuzovatele 

Neshoduje se s popisem v dokumentaci, je neúplný, co se týče technických informací zejména 

v podrobnosti trasování. Neuvádí též délky tras ani jejich technické zajištění. 

Identifikace vlivů záměru 

Nejedná se o nově vytvářené cesty, ale vyznačení a zpřístupnění nové trasy. Velká část trasy vede po 

přístupných cestách, avšak některé úseky nejsou nyní využívané (přechodový bod pod Poledníkem, 

cesta z Luzného na Březník pod Špičníkem) a nacházejí se v území zásadního významu pro populaci 

tetřeva hlušce, dalších druhů ptáků a rysa ostrovida. Negativní vlivy, které působí na tetřeva hlušce: 

rušení a z toho pramenící zábor plochy biotopu. 
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Zpřístupněním cesty z Luzného na Březník pod Špičníkem dojde ke změně podmínek biotopu tetřeva 

hlušce v důsledku rušení a lze předpokládat, že toto území bude po dobu provozu stezky tetřevem 

opuštěno. Orientačně by byly rušením ovlivněny desítky hektarů (při délce cesty cca 1 km, rušení 

zvažováno 200 m od cesty). 

V trase se nacházejí typy přírodních stanovišť, které mohou být dotčeny sešlapem v okolí stezek. 

Vyjádření posuzovatele 

Je správně provedeno a bude se týkat rušení předmětu ochrany, úbytku biotopu, sešlapem v okolí 

stezek. Chybí zde snad jen pobíhání psů a eutrofizace. U pěšin pak eroze zejména pokud zde bude 

povolen provoz cyklistů. 

Identifikace dotčených předmětů ochrany PO a EVL Šumava 

Tetřívek obecný ani chřástal polní se v nepřístupném zemí (mezi Luzným a Březníkem) trvale 

nevyskytují. Posuzovaný záměr pouze okrajově ovlivňuje ekologické nároky datla černého a čápa 

černého. Tyto druhy nebyly identifikovány jako dotčené. 

Území ovlivněné záměrem je biotopem datlíka tříprstého, jeřábka lesního, kulíška nejmenšího a sýce 

rousného. Jedná se o jádrovou oblast výskytu tetřeva hlušce v rámci PO, která poskytuje útočiště 

významné části populace v rámci obou PO. Všechny tyto druhy je nutné považovat za potenciálně 

dotčené posuzovaným záměrem. 

Oblast je součástí jádrového území rysa ostrovida. 

V trase stezky se vyskytují typy přírodních stanovišť: 6230 smilkové louky, 7140 přechodová 

rašeliniště, 91D0 rašelinný les a 9410 acidofilní smrčiny. 

Vyjádření posuzovatele 

Provedeno správně. Včetně prioritního biotopu 6230 Druhově bohaté smilkové louky, 91D0 Rašelinný 

les. Záměr významně zasahuje do jádrových částí výskytu tetřeva hlušce. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Velká část trasy poutnické stezky Josefa Váchala není v rozporu s předměty ochrany PO a EVL 

Šumava. Problematický je přechod pod Poledníkem a cesta z Luzného na Březník pod Špičníkem.  

Tento úsek je umístěn do velmi významné části jádrového území tetřeva (resp. území se zásadním 

významem pro populaci tetřeva hlušce, Bufka et al. 2014). Ovlivnění desítek ha rušením je hodnoceno 

jako významně negativní vliv na tetřeva hlušce.  

Hodnocen mírně negativní vliv na ostatní druhy ptáků. 

Je hodnocen významně negativní vliv na rysa ostrovida. 

Typy přírodních stanovišť – vzhledem k tomu, že nedojde ke stavebním zásahům, nebyl hodnocen 

významně negativní vliv. Okrajově se může projevit sešlap. 

Cesta mezi Luzným a Březníkem (pod Špičníkem) byla v minulosti předmětem řady hodnocení, 

jejichž výsledky umožňovaly otevření za určitých podmínek a jen ve vymezených časových obdobích 

(viz záměr 1 Modrý sloup). Záměr předložený v oznámení žádné podmínky neobsahoval. V rámci 

zpracování dokumentace EIA byly na základě ex ante vyhodnocení tohoto dílčího záměru do projektu 

jako jeho součást doplněny upřesňující podmínky pro maximální omezení negativních vlivů (viz 

kapitola 4.2). Avšak i nadále je záměr hodnocen s významně negativním vlivem, zejména s ohledem 

na ovlivnění desítek ha biotopu tetřeva a rysa. 

Vyjádření posuzovatele 

Záměr má významně negativní vliv na PO a EVL Šumava s argumentací závažnosti rušení v klíčových 

oblastech výskytu předmětů ochrany, zejména tetřeva, rysa ostrovida a jeřábka lesního. 
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Souhrn posudku záměrů 

Popisy záměrů jsou celkově na hranici akceptovatelnosti a mnohdy neumožňují přesnější vyhodnocení 

vlivů na této úrovni, která se pohybuje mezi koncepcí a záměrem. Z tohoto pohledu může utrpět 

stanovování potenciálních vlivů jak na způsobu ovlivnění, tak na jeho rozsahu s průmětem do 

předpokládaného ovlivnění předmětů ochrany respektive soustavy Natura 2000. 

Vzhledem k náročnosti skladby dokumentu a jeho rozsahu by zde pro přehlednost měly být po 

jednotlivých záměrech uvedeny i kumulace, přeshraniční vlivy a nejlépe i zmírňující opatření. 

To zejména z důvodu přehlednosti a adresnosti jednotlivých posouzení. Uvedená data jsou sice 

shrnuta v následujících kapitolách, ovšem předložené souhrny jsou pro svoji kompaktnost a 

obsahovou složitost (odstavec se vyjadřuje k 34 záměrům) pro běžného čtenáře obtížně srozumitelné. 

Zařazení zmíněných kapitol k jednotlivým záměrům by umožňovalo poměrně přehlednou formou 

získat ke konkrétnímu záměru kompletní informace bez prohledávání ostatních textů. 

 

Rozhledna Polom (7) nemá významný vliv na jeřábka lesního - bezlesí není v žádném případě 

ideální pro jeřábka, který je zde označen za dotčeného. Realizace rozhledny na Polomu může pomoci 

usměrnit a stabilizovat turistickou návštěvnost právě do tohoto bodu a tím omezit pohyb osob po 

ostatních cestách i volným terénem. To může sehrát pozitivní vliv v podmínkách rušení tetřeva i 

ostatních druhů. Z tohoto důvodu je klasifikován vliv na PO Šumava na mírný negativní vliv. 

U záměru „20 Vyhlídky Chlum, Borová Lada, Zelená hora“, konkrétně u podzáměru  a) vyhlídka 

Chlum na říční terase nad Vltavou a Mrtvým luhem bylo přehodnoceno hodnocení záměru 

z významného negativního vlivu na mírně negativní vliv. Při posouzení nebylo zmíněno a 

zapracováno do hodnocení několik rozhodných skutečností, zejména poloha záměru v okraji 

urbanizovaného území. V důsledku tohoto přehodnocení je pak celý záměr 20 Vyhlídky Chlum, 

Borová Lada, Zelená hora hodnocen mírným negativním vlivem a umožňuje další postup vedoucí 

k případné realizaci skupiny záměrů. 

K přehodnocení výsledku posouzení došlo u záměru 21 Proznačení Keltské stezky Strážný. Území 

je dnes již turisticky využívané a jeho návštěvnost dosahuje dle odhadu NP Šumava kolem 10tis lidí 

ročně. Nejedná se tedy o klidovou oblast, tak jak ji definují posuzovatelé. Přes organizaci turistického 

pohybu v daném území nelze díky jeho odlehlosti předpokládat významné navýšení návštěvnosti. 

Oficiální zpřístupnění dosud volně přístupné oblasti dovolí regulovat a kontrolovat vstup. Po zvážení 

uvedených skutečností byl u záměru stanoven mírný negativní vliv na PO a EVL Šumava z důvodu 

umožnění zavedení organizace dnes spontánního turistického využití území a jeho regulace. 

Záměr č. 30 - Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické se stanovením významného 

negativního vlivu značně neadekvátně vyhodnocuje vlivy vznikající ve velmi turisticky frekventované 

oblasti a se stávajícími zdroji intenzivního rušení. Zde nelze souhlasit se stanovením významného 

negativního vlivu a vliv je přehodnocen jako mírně negativní s tím, že je nutné záměr provádět za 

dodržení zmírňujících opatření - zejména bezvýkopové technologie.  
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5.2. Posudek variant 

0 Nulová varianta 

Popis varianty 

Nulová varianta je vymezena pro porovnání hodnocených záměrů a variant se stavem bez realizace 

záměrů/variant.  

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Soubor záměrů nepřináší lepší koncepční přístup k ochraně území pro předměty ochrany. Záměry 

turistické infrastruktury a zvýšení retence jsou většinou spojeny se zvýšením úrovně rušení v jádrovém 

území tetřeva.  

Stav bez realizace záměrů je hodnocen jako nulový, a to na všechny předměty ochrany. 

Vyjádření posuzovatele 

S hodnocením lze souhlasit. Samotná nulová varianta však nepřináší žádná pozitiva pro předměty 

ochrany PO a EVL Šumava, které jsou poměrně značně zatíženy vstupními vlivy zhusta historického 

původ jako je široká sít zpevněných cest i postupy hospodaření na území NP. 

 

1 Skupina všech záměrů předložených v Oznámení 

Popis 

Původně hodnocená „maximální varianta“ obsahuje všech 34 hodnocených záměrů, resp. 38 

individuálních projektů (viz výše). Jejich souhrnné vyhodnocení umožní zohlednit kumulaci vlivů. 

Vyjádření posuzovatele 

Popis varianty je zjednodušeným textem dokumentace, toto nemá vliv na další hodnocení. 

Hodnocení významnosti vlivů záměru 

Z 38 individuálních projektů je 13 hodnoceno bez významně negativního vlivu, 25 s významně 

negativním vlivem. Vzájemnou kumulací vlivů se významnost vlivů zvyšuje, zejm. v území 

Modravska, Jezerní hory, Svarohu a Třístoličníku. Dále se projevují kumulativní vlivy stávajícího 

turistického ruchu v území a vlivy způsobené lesnickou činností při asanaci kůrovce – obojí patří 

k dominantním činnostem v předmětném území. Oproti lesnickým pracím se pohyb turistů vyznačuje 

vyšší frekvencí a nahodilostí, z těchto důvodů je pro druhy citlivé k rušení zřejmě více limitující. 

Součet nově navržených tras v 34 záměrech je cca 90 km, převážně v biotopu tetřeva hlušce a rysa 

ostrovida.  

Na Šumavě se projevuje řada dalších vlivů. Vzhledem k okruhu záměrů jsou zvažovány především 

vlivy rušení na tetřeva hlušce a další druhy, ke kterým patří: úbytek, degradace a fragmentace porostů 

– v důsledku lesnického hospodaření, fragmentace v důsledku rušení způsobeného rekreačním 

využitím, vysoký počet predátorů, globální klimatické změny, lov (podrobně rozpracováno včetně 

uvedení citací v Bufka et al 2014). Postupně se v území stupňují další tlaky, které přispívají k nárůstu 

rušení: zimní údržba lyžařských tras (5-6 rolb může být v terénu cca 2x-3x týdně, jezdí buď večer cca 

do 22 hod, nebo ráno od 4 do 8 hod), rekreační lety bez omezení, osvětlení sjezdovek bez omezení 

směru a intenzity, provoz motocyklů, vánoční ohňostroje po dobu 7-10 dní, velké množství 

hromadných sportovních a kulturních akcí. 

Vliv této skupiny záměrů je hodnocen jako významně negativní na předměty ochrany: tetřev hlušec, 

datlík tříprstý , jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, tetřívek obecný, TPS 4030, 6230*, 6520, 

7110*, 7140, 91D0*, 9410, mihule potoční, perlorodka říční, rys ostrovid, vranka obecná, šikoušek 

zelený. Hodnocen významně negativní vliv na PO a EVL Šumava. 
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Vyjádření posuzovatele 

Hodnocení obsahuje skutečnosti, které nejsou reflektovány při popisu a hodnocení jednotlivých 

záměrů samostatně (úbytek, degradace a fragmentace porostů – v důsledku lesnického hospodaření, 

fragmentace v důsledku rušení způsobeného rekreačním využitím, vysoký počet predátorů, globální 

klimatické změny, lov, zimní údržby, lety, osvětlení sjezdovek, ohňostroje). Uvedené vlivy, stejně tak 

vlivy na tetřeva nejsou kvantifikovány – není zde tedy jasné jak velká populace (plochy biotopů) budou 

při realizaci všech záměrů dotčeny, a jaký to bude mít vliv na celkovou situaci soustavy Natura 2000 

(integritu). 

Je otázkou, které z těchto, a jakou intenzitu lze považovat za vstupní zatížení území, a kterou část míry 

vlivu lze považovat za kumulaci nových záměrů (včetně záměrů po vyhlášení soustavy Natura 2000) 

Na základě těchto nepřesných dat je konstatován významně negativní vliv této skupiny záměrů na PO 

a EVL Šumava. K významně negativního vlivu s vysokou pravděpodobností při realizaci všech 

uvedených záměrů dojde. 

 

2 Skupina záměrů bez významně negativních vlivů 

Popis 

Skupina vybraných dílčích záměrů obsahuje 13 individuálních projektů, které po dílčích 

úpravách a upřesněních samostatně nemají významně negativní vlivy. Jedná se o tyto 

projekty: 

6 Rozhledna Můstek 

9 Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero 

10 Cyklistická cesta Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. Kámen 11/-11/6 

15         Rozhledna Modravská hora 

17         Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda 

18         Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda 

20 b Vyhlídka Borová Lada 

20 c Vyhlídka Zelená hora 

22 Cyklotrasa Rechle-Modrava (varianta po silnici III/16910) 

23 Obnova veřejného využití křížové stezky Stožec 

24 Nově značená stezka Javoří cesta – Zelená hora – Mechov 

25 Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem 

27 Obnova plavební nádrže Rosenauerova 

Vyjádření posuzovatele 

Popis varianty je zjednodušeným textem dokumentace, toto nemá vliv na další hodnocení. 

Hodnocení významnosti vlivů  

Žádný z uvedených individuálních projektů nemá významně negativní vlivy na žádný předmět 

ochrany PO ani EVL Šumava ani dalších PO a EVL včetně přeshraničních. Vzhledem k různému 

prostorovému rozložení záměrů nedochází ke vzájemné kumulaci vlivů nad hranici významně 

negativních vlivů. Varianta 2 nemá významně negativní vlivy na žádnou PO ani EVL 

Vyjádření posuzovatele 

To, že varianta 2 nemá významně negativní vlivy na žádnou PO ani EVL není podloženo např. 

součtem dotčených ploch biotopů, ale pouze úvahou o prostorovém rozložení záměrů, které vylučují 

kumulaci vlivů. Součtem se myslí prostá suma dotčených ploch biotopů, jež jsou předmětem ochrany, 

zrovna tak jako suma dotčených jedinců či párů – předmětů ochrany. Tyto sumy je pak vhodné 

porovnat se stávajícím stavem předmětů ochrany (plochy, páry, kusy) a posléze vyhodnotit. 
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3 Skupina záměrů Královský hvozd 

Popis 

Tato skupina vybraných projektů obsahuje geograficky blízké dílčí záměry na Jezerní hoře a Svarohu. 

Jedná se o tyto záměry: 

2 Obnova veřejného využití – Lávková cesta 

3 Obnova veřejného využití – Dámská cesta 

4 Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero stěna 

5 Přístup k Juránkově chatě 

Popis varianty je shodný s dokumentací 

Hodnocení významnosti vlivů  

Královský hvozd: Všechny záměry zde umístěné (obnova veřejného využití – Lávková cesta, 

obnova veřejného využití – Dámská cesta, obnova veřejného využití – vyhlídka Černé jezero 

stěna, přístup k Juránkově chatě) mají významně negativní vliv na tetřeva hlušce. Jedná se o 

relativně izolované území s dosud silnou a stabilní částí populace tetřeva hlušce a dalších 

druhů (předmětů ochrany PO/EVL Šumava) jako např. jeřábka lesního, sýce rousného, 

kulíška nejmenšího, rysa ostrovida atd. Území je v současnosti pod silným tlakem 

nevhodného lesnického hospodaření, je ohroženo také zhoršenou migrační prostupností do 

dalších částí pohoří tedy k hlavnímu hřebeni Šumavy, k hřebeni Pancíř – Můstek a k hřebeni 

Velký Javor – Malý Javor – Schwarzeck. Jakékoliv další záměry zvyšující tlak na tuto 

lokalitu představují její významné negativní ovlivnění a nelze je doporučit.  
Vyjádření posuzovatele 

Významně negativní vliv na PO a EVL Šumava zde měl být podložen daty týkající se zejména 

kumulace vlivů, například záborů biotopů druhových předmětů ochrany a stanovišť. 

 

4 Skupina záměrů Modravsko 

Popis  

Skupina dílčích záměrů  

1 Modrý sloup,  

11 Přestupové body na státní hranici - stanovení období a dalších podmínek pro otevření tras - pod 

Poledníkem, Plesná (Bendlova cesta), Střelecký průsmyk,  

12 Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník,  

13 Obnova veřejného využití - cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří Pila 

– Modrava,  

14 Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zbořený most – na soutoku, 

16 Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hoschachten,  

26 Roklanská hájenka jako horská bouda,  

28 Obnova plavební nádrže Rokytecká,  

29 Obnova plavební nádrže Roklanská,  

30 Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické,  

33 Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila,  

34 Poutnická stezka Josefa Váchala 

Vyjádření posuzovatele 

Popis varianty je shodný s dokumentací, kdy v dokumentaci je navíc záměr č. 15 Rozhledna 

Modravská hora. 
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Hodnocení významnosti vlivů  

Jedná se o 12 záměrů umístěných přímo do území zásadního výskytu tetřeva hlušce. Vliv všech z nich 

je hodnocen jako významně negativní, k dalšímu zhoršení dochází vzájemnou kumulací. Jejich 

realizací by došlo k zásadní změně v území jádrového výskytu tetřeva hlušce, rysa ostrovida a dalších 

druhů. Vzhledem k poloze řady záměrů v blízkosti hranice i spojitosti populace tetřeva i rysa na české 

a německé straně je konstatován významně negativní vliv také na německé lokality Natura 2000. 

Vyjádření posuzovatele 

Jedná se o 12 záměrů umístěných přímo do území zásadního výskytu tetřeva hlušce. 

Hodnocen významně negativní vliv na PO a EVL Šumava a na ptačí oblast (Vogelschutzgebiet) a 

evropsky významnou lokalitu (FFH Gebiet) Nationalpark Bayerischer Wald.  

Hodnocení neobsahuje žádné uchopitelné údaje o míře dotčení. Zcela nečekaně se zde objevuje i 

hodnocení přeshraničních vlivů. 

 

5.3. Přehled úprav záměrů s cílem eliminovat významně negativní vlivy.  

Pokud bylo prováděno hodnocení ex ante měly být podmínky zapracovány do textu dokumentace a ne 

uváděny zvlášť. Obzvláště tato kapitola nepatří do posouzení vlivů na soustavu Natura 2000, kde 

nepřísluší posuzovateli upravovat záměry s cílem eliminovat významně negativní vlivy. Je zde 

přípustné pouze navrhovat zmírňující opatření u záměrů s mírným negativním . 

Navíc je nepřípustné, aby posuzovatel na základě „navržených úprav“ vyloučil významný negativní 

vliv. Pokud nejsou tyto úpravy zapracovány do textu dokumentace a posléze posouzení tak zde není 

žádná právní záruka jejich dodržení (ani např. jejich realizovatelnosti). 

Navíc například návrhy omezení vstupů a pod jsou povrchní a nezdůvodněné. Není zde vyslyšeno ani 

navrhované upraven režimu a vstupu vyplývající ze stanoviska k oznámení od Vlády Dolního 

Bavorska č. j.: 3-8629/2015-1094 ze dne 16. 6. 2015, který podrobně rozpracovává limity a omezení 

návštěvnosti (zejména restrikce vjezdu cyklistů a vstupu se psy) pro některé příhraniční záměry ve 

smyslu Bavorské praxe. 

 

5.4. Postup pro záměry s významně negativním vlivem 

Lze zde plně vztáhnout vše z předchozí kapitoly. Navíc se zde objevuje kapitola o možnostech 

kompenzačních opatření.  

 

5.5. Vyhodnocení vlivů na celistvost lokalit – PO a EVL Šumava 

Všechny vlivy záměru jsou fakticky vyhodnoceny již v rámci hodnocení předmětů ochrany. Celistvost 

nemá v pojetí směrnice o stanovištích a naturového hodnocení žádnou přidanou hodnotu mimo 

předměty ochrany. Významně negativní vliv na předmět ochrany je tedy vždy nepříznivým důsledkem 

pro celistvost lokality, zatímco mírně negativní nebo nulový vliv znamená absenci takového 

nepříznivého důsledku. Nepříznivý důsledek pro celistvost lokality je konstatován, pokud záměr (sám 

o sobě nebo v kumulaci s jinými záměry a koncepcemi) má významně negativní vliv alespoň na jeden 

předmět ochrany. V hodnocení celistvosti probíhá shrnutí výsledků posouzení vlivů na jednotlivé typy 

evropských stanovišť, evropsky významné druhy a druhy ptáků. Hodnocení probíhá pro jednotlivé 

záměry a varianty a pro jednotlivé lokality Natura 2000.  

Vyjádření posuzovatele 

Vzhledem k složitosti hodnocení a textů bylo účelnější zařadit posouzení celistvosti respektive vlivů na 

integritu ke každému záměru zvlášť do označeného odstavce /kapitoly. Odhalily by se tak vlivy na 

celistvost, které v původním posouzení nejsou zřejmé, a některé jsou „odhaleny“ až jako kumulace 

fragmentačních vlivů u družených skupin záměrů. Jedná se např. o záměr 13 - Obnova veřejného 
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využití - cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka - Javoří Pila – Modrava vs. 26 

Roklanská hájenka jako horská bouda, a přístupová cesta, kde se jedná o vzájemně podmíněnou 

kumulaci rušení návštěvností s významným fragmentačními vlivy na populace předmětů ochrany. 

Takovéto souvislosti lze pak v paletě navrhovaných záměrů lze nalézt několik. 

V tabulkách v příloze 1 a 2 (v posouzení) je uveden vliv na celistvost PO a EVL Šumava dle předmětů 

ochrany, to však vliv na celistvost jasně nedefinuje na úrovni předmětů ochrany v souvislosti s 

předpokládanými vlivy. 

5.6. Souhrnné vyhodnocení přeshraničních vlivů 

Pro přehlednost textu by bylo jednoduší identifikovat přeshraničně konfliktní lokality již v hodnocení 

jednotlivých záměrů a skupin, včetně jejich komentáře a vyhodnocení. Zde pak mohl být pouze 

souhrn. Z uvedeného důvodu se totiž jedná o ze značné míry nepřezkoumatelné závěry, které 

neudávají bližší důvody jednotlivých verdiktů jako je velikost zasažené populace, plochy dotčených 

biotopů apod. 

Pro použití k této kapitole se nabízejí nejméně 2 dokumenty odrážející názory správců přeshraničních 

lokalit. 

V posudku Úřadu Zemské vlády pro Horní Rakousy Číslo jednací: N-2018-135107/3-Gut ze dne 23. 

května 2018 (Zpracovatel: Mgr. Stefan Guttmann) je uvedeno, že se jich týkají pouze záměry č. 9, 

10 a 19. S realizací těchto záměrů souhlasí. Souhlasné závazné stanovisko je vydáno na 

záměry č. 9 a 10. Na záměr č. 19 je vydáno nesouhlasné závazné stanovisko. 
Z e stanoviska k oznámení Sprány národního parku Bavorský les č. j.: 3-8629/2015-1094 ze dne 16. 6. 

2015, vyplývá následující: 

U záměrů 1, 11 a 15 jsou dotčeny zájmy ochrany přírody Národního parku Bavorský les 

Záměry 13 a 16 má negativní vliv na rysa 

Záměry 26 a 29 vyjadřují obavu o celkovou populaci tetřeva a střevlíka 

Záměr 28 na střevlíka a vysoký dopad na tetřeva 

Záměr 31 vliv na tetřeva 

U záměru 34 zdůrazňují důležitost jádrového biotopu pro tetřeva a možný vliv na něho a doporučují 

alespoň vést stezku méně exponovanými částmi území 

V závěru vyjádření důrazně odrazují od realizace záměrů z důvodů starosti zejména o populaci tetřeva 

hlušce a rysa. 

 

Uvedené posouzení tedy požadavky a hodnocení pocházející od správců přeshraničních lokalit 

soustavy Natura 2000 respektují, v některých případech jdou i nad tento rámec. 

Je nutné připomenout, že i vyhodnocení přeshraničních vlivů se musí týkat všech předmětů ochrany 

daných lokalit. 

 

5.7. Vyhodnocení kumulativních vlivů v PO a EVL Šumava 

Kumulativní vlivy měly být stanoveny pro každý záměr zvláště, tj. záměr vs. ostatní záměry. Na 

základě kumulací pak mohly být vybrány záměry, které by po zamítnutí ostatních v kumulaci mohly 

být uskutečněny. 

Dále bylo vhodnější než tento dovýběr, pro prokázání či vyloučení kumulativních vlivů seskupit 

záměry na regionální úrovni dle jednotlivých jádrových území výskytu tetřeva – viz skupina 3 a 4. 
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S těmito dílčími skupinami pak mohlo být dále pracováno na úrovni dotřených EVL a PO. 

 

5.8. Variantní řešení 

Vlastní řešení jednotlivých záměrů a projektů bylo předloženo bez variant, případně byly varianty 

řešeny v předchozích stupních plánování záměrů. Záměry jsou rozděleny prakticky do dvou skupin – 

záměry bez významně negativních vlivů na PO a EVL Šumava, které jsou doporučeny k realizaci a 

skupiny záměrů s významně negativními vlivy na PO a EVL Šumava, které doporučeny k realizaci 

nejsou. Toto uspořádání nelze považovat za variantní řešení. V rámci tohoto procesu EIA byly skupiny 

Královský hvozd a Modravsko hodnoceny jako celek, nebyly hodnoceny variantní možnosti povolení 

jednotlivých záměrů, pokud by jiné záměry ve skupině záměrů Královský hvozd, nebo Modravsko 

doporučeny k realizaci nebyly. 

Nejedná se tedy o variantní řešení některého záměru či projektu a není tak ani prakticky možné určitě 

pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

6. Doplnění opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných 

nepříznivých vlivů záměru, je-li možné nebo účelné je stanovit, včetně 

odůvodnění 

Návštěvnost regulovat jednosměrným provozem tras. 

Do citlivých míst (jádrová území a území zvýšené pravděpodobnosti výskytu tetřeva) zakázat vjezd 

cyklistů a zejména vstup se psy. 

20a - vyhlídka Chlum, omezení vstupu na dobu toku tetřívka, tj. id 1. 2. do 15. 6., jinak bez omezení 

dle návrhu NP Šumava. 
 

30 - Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické rušivou činnost spojenou se stavbou 

soustředit do období, ve kterém již rušení probíhá (tj. do období letní turistické sezóny i s tím 

předpokladem, že po dobu stavby bude trasa nepřístupná, pro turisty by pak zůstal přístup pouze po 

Starobřeznické - a tedy by byl omezen vjezd kol, které nemohou jezdit po Starobřenické). Bude-li 

stavební činnost probíhat mezi 9.00 a 17.00 nemůže dojít k vyššímu efektu rušení než k tomu, který 

způsobuje již existující turistický ruch. 
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7. Závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu záměru a konstatování, 

zda záměr má nebo nemá významný negativní vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, včetně odůvodnění. 

Zpracované posouzení i přes uvedené nedostatky, které spočívají zejména v nedokonalosti 

v analytické části procesu posouzení, představuje pro proces EIA dostatečný podklad pro zpracování 

posudku a rozhodnutí o tom, zda vlivy tohoto záměru mají významný (či málo významný) vliv na 

soustavu Natura 2000. To vyplývá zejména ze skutečnosti, že i když postupy jsou posudkem často 

korigovány, celkové stanovení vlivů je s podivem až na výjimky v souladu se stanoviskem posudkáře.  

Závěrem lze konstatovat, že po upřesnění některých problematik zpracovatelem posouzení Natura a 
oznamovatelem a na základě prací v rámci zpracování posudku EIA, poskytují všechny podklady 
dostatek informací a údajů, aby bylo možno rozhodnout o významu negativních vlivů jednotlivých 
záměrů i uvedených skupin záměrů na PO a EVL Šumava. 

U 13 záměrů, u kterých byl v dokumentaci vyhodnocen mírně negativní vliv na PO a EVL Šumava byl 
tento mírně negativní vliv potvrzen i v rámci tohoto posudku. 

Mírně negativní vliv byl (při dodržení navržených zmírňujících opatření) dále na rozdíl od posouzení 
prokázán u dalších 4 záměrů, záměr č.7, č. 20a, č.21 a č.30. 

U všech ostatních záměrů byly potvrzeny významně negativní vlivy na PO a EVL Šumava. 
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IX.2  Údaje o intenzitách turist ického provozu  
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Sčítání z roku 2018 – 

  1.1.-31.8.2018 odhad roční 

Gerlovka 37 000 55 500 

Stará Hůrka 26 000 39 000 

Gsenget 10 000 15 000 

Prášilský-hranice 44 000 66 000 

Slunečná 59 000 88 500 

Modrava-Roklaňák 147 000 220 500 

Novobřeznická 88 000 132 000 

Rokyta 32 000 48 000 

Povydří od Čeňkárny 66 000 99 000 

Sedlo u Srní 42 000 63 000 

Turnerka 33 000 49 500 

Korýtko 33 000 49 500 

Jezerní slať 98 000 147 000 

Nové Údolí 19 000 28 500 
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  1.1.-31.8.2018 odhad roční 

Stožec-rota 79 000 118 500 

Stožec-Vltavská 71 000 106 500 

Soumarský most 20 000 30 000 

Borová Lada-Knížky 78 000 117 000 

Svinná Lada 29 000 43 500 

Zlatá Studna 57 000 85 500 

Prameny Vltavy -Stráž 42 000 63 000 

Bučina přechod 12 000 18 000 

Vltavská Ovesná 49 000 73 500 

kanál Nová pec 37 000 55 500 
 

Odhad návštěvnosti a zvýšení návštěvnosti u vybraných záměrů 

    
odhad roční 
návštěvnosti 

% zvýšení po 
realizaci  důvod 

7 
Rozhledna Polom 

30 000 10 
poměrně vzdálená atraktivita, 
spíše posílí atraktivitu Laka jezera 

20a Vyhlídka Chlum 
10 000 100 nová atraktivita 

21 
Proznačení Keltské stezky 
Strážný 10 000 0 nevznikne nová atraktivita 

30 
Březník, likvidace odpadních 
vod po Novobřeznické 100 000 0 

nemění atraktivitu, pokud se ne-
změní systém nabízených služeb 
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IX.3  Aktualizovaná pří loha HIV1 –  Přehled všech záměrů  
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IX.4  Aktualizovaná pří loha –  záměr č.12  
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IX.5  Aktua l izovaná pří loha –  záměr č.13  
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IX.6  Aktualizovaná pří loha –  záměr č.14  
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IX.1  Aktualizovaná pří loha –  záměr č.33  

 




