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1. ÚVOD
1.1. Zadání
Předmětem hodnocení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů („naturové hodnocení“) je záměr „Rozvoj skiareálu Samoty, Železná Ruda“. Povinnost posouzení záměru vyplývá ze stanoviska Správy Národního parku a
Chráněné krajinné oblasti Šumava (viz stanovisko č.j. NPS 08136/2013 ze dne 30.10.2013),
kterým nebyl vyloučen vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Zpracování naturového hodnocení zadal projektant záměru (AVE architekt, a.s., Plzeň) společnosti GeoVision, s.r.o., pracoviště Plzeň, která je zároveň zpracovatelem oznámení záměru podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších úprav (dále jen „Oznámení“). Předkládané naturové hodnocení je nedílnou součástí (samostatnou přílohou) tohoto Oznámení. Investorem záměru je pak firma Samoty
s.r.o., sídlem Explora Business Centre Jupiter, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5.
Širší okolí záměru včetně celého skiareálu je součástí evropsky významné lokality
(EVL) CZ0314024 Šumava, která byla vládou ČR zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit (viz aktuální nařízení vlády 318/2013 Sb.). Lokalita již byla (rozhodnutím evropské komise ze dne 13.11.2007) schválena v rozšířeném evropském seznamu
evropsky významných lokalit (v originále Sites of Community Importance, SCI). Řešené
území se v horní části areálu dotýká i ptačí oblasti (PO) neboli Special protected area (SPA)
CZ0311041 Šumava, vyhlášené nařízením vlády 681/2004 Sb. ze dne 8.12.2004.
Uvedené právní úpravy vychází ze směrnice 2009/147/ES (směrnice o ptácích) a
směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích), které členským státům ukládají zajistit
ochranu vybraných přírodních stanovišť a druhů, významných pro Evropská Společenství
v jednotné evropské soustavě chráněných území Natura 2000. EVL Šumava se stala
součástí soustavy Natura 2000 svým zařazením do evropského seznamu SCI pro kontinentální biogeografickou oblast v roce 2007, ptačí oblast (v evropském pojetí SPA) Šumava je
do soustavy Natura 2000 zahrnuta již od svého vyhlášení vládou ČR v roce 2004.

1.2. Cíl hodnocení
Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda vzhledem k charakteru posuzovaného záměru může
v důsledku jeho realizace dojít k významnému negativnímu ovlivnění předmětů ochrany
EVL a PO Šumava nebo k narušení celistvosti (integrity) těchto lokalit, ať již samostatně,
nebo v kombinaci s jinými záměry či koncepcemi. Toto hodnocení může v případě potřeby
také nastínit vhodné způsoby eliminace či zmírňování negativních účinků na předměty
ochrany, eventuálně stanovit vhodná opatření k zajištění integrity lokalit Natura 2000.
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1.3. Postup zpracování hodnocení
Jako vstupní data pro analýzu výskytu předmětů ochrany byly shromážděny nejprve dostupné informace o jejich rozšíření v České republice (www.natura2000.cz) i v rámci EVL a PO
Šumava, a především s důrazem na okolí posuzovaného záměru. Konzultace k aktuálnímu
stavu přírodních stanovišť a populací některých druhů v EVL i PO poskytli Mgr. Pavel Hubený (Správa NP a CHKO Šumava), Mgr. Ondřej Volf (Česká společnost ornitologická).
V rámci terénních šetření (prováděna v období říjen 2012 – červen 2013) provedl zpracovatel revizi kvality a zhodnocení aktuálnosti dostupných odborných podkladů – ověření
výskytu předmětů ochrany EVL a PO včetně jejich reprezentativnosti v řešeném území.
Následně byla zhodnocena potenciální rizika přímých a nepřímých vlivů uskutečnění
záměru ve vztahu k předmětům ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Jako metodický rámec
byla použita Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., publikovaná ve Věstníku MŽP v listopadu 2007. Významnost jednotlivých vlivů
byla hodnocena podle stupnice doporučené v Metodice, avšak na pozdější doporučení pracovníků MŽP již bez rozlišování významnosti příznivých vlivů (Tab. 1).
Tab. 1. Hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany.
Hodnota Termín

Popis vlivu
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

-2

Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

+

Pozitivní
vliv

Příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, příznivý zásah do biotopu či do přirozeného vývoje druhu.

Za hranici významného vlivu je zpravidla možné považovat vlivy, nevratně (destruktivně) narušující
již cca 1 % na lokalitě se vyskytující rozlohy biotopu či populace daného předmětu ochrany, vždy však
s přihlédnutím ke kvalitě dotčeného výskytu a ekologické celistvosti (integritě) lokality. Vzhledem ke
značně rozdílnému územnímu rozsahu lokalit se významnost vlivů záměrů na jednotlivé předměty
ochrany vlivů obvykle standardizuje na rozlohu daného správního obvodu (důraz na zachování přirozené distribuce výskytu předmětů ochrany v lokalitě a objektivní rozdělení odpovědnosti za ně).
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2. STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU
2.1. Základní údaje o záměru
Záměr „Rozvoj Skiareálu Samoty“ si klade za cíl zvýšit atraktivnost území rozšířením a propojením zatím neuceleného lyžařského areálu s okolím a rozvojem infrastruktury (dopravní
zařízení, parkovací plochy, lyžařská škola atd.). Snahou investora je zatraktivnit rekreačněsportovní funkci stávajícího areálu v dosahu zastavěného území města Železná Ruda.
Plánovaný rozvoj areálu předpokládá po realizaci 2 lyžařské svahy (označené jako
levý a pravý při pohledu z dolní části areálu), nová lyžařská dopravní zařízení (vleky a lanovka), stavební objekty provozního a technického zázemí, komunikace a parkovací plochy, rybníčky (resp. nádrže pro zasněžování) a napojení na inženýrské sítě. „Pravý“ lyžařský svah víceméně odpovídá stávající sjezdovce (s mírným prodloužením v horní části), „levý“ svah předpokládá lyžařské využití travnatých pozemků východně od dnešního areálu,
oddělených v současnosti klínem lesa. Ve střední části obou lyžařských svahů je plánováno
propojení sjezdovek, částečně s využitím existujícího lesního průseku. Konkrétní plochy dotčené záměrem jsou vyznačené v koordinační situaci, která tvoří Přílohu H.III Oznámení.

2.2. Kapacita (rozsah) záměru:
Rozsah celého záměrem řešeného území (plocha cca 57,4 ha) je dán jednak plochami
současného lyžařského areálu a jednak rozvojovými plochami včetně napojení na inženýrské
sítě. Převážnou část řešeného území zaujímají nezastavené plochy. Z hlediska navrhovaných kapacit jsou rozhodující následující stavební objekty (funkční jednotky záměru):
SO 701 – Hlavní budova – 2NP s kapacitou 400 stravovacích míst (z toho 200 interiér + 200
terasa), pokladny, sociální zařízení, skladovací a obchodní prostory;
SO 702 – Objekt technologického zázemí – 1 NP;
SO 703 – Objekt lyžařské školy – 1NP s kapacitou 20 osob (15 žáků a 5 instruktorů);
SO 704 – Vyhlídková restaurace – 2NP s kapacitou 256 stravovacích míst (z toho 96 interiér
+ 160 terasa), sociální zařízení, skladovací prostory);
SO 705 – Penzion – s kapacitou 1 byt správce + 10 apartmánů;
SO 706 – Salaš – pro provozně technické zázemí skiareálu bude využit 1 objekt stávající
salaše; garáže, prostor údržby, skladovací a sociální zázemí s kapacitou pro 4 rolby a
20 pracovníků
Souhrnná kapacita parkovišť navržených v rámci záměru je projektována na 383 parkovacích míst (pro osobní automobily), z toho 333 míst v dolní části skiareálu a dalších 50
stání u městského hřbitova. Určitou roli v rozšíření parkovacích ploch v okolí skiareálu může
sehrát i nově plánované městské parkoviště pro cca 47 stání naproti železniční zastávce
Železná Ruda – centrum. Toto parkoviště však není součástí oznamovaného záměru.
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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Přepravní kapacita nových dopravních zařízení: Záměr navrhuje na levé (tj. severní)
straně „levého“ svahu čtyřsedačkovou lanovou dráhu vodorovné délky 1080 m s přepravní
kapacitou asi 2400 os./hod. Na pravém svahu jsou navrženy celkem tři vleky označené PS
03-1 (délka 700 m, kapacita cca 1200 os./hod), PS 03-2 (délka 830 m, kapacita 1200
os./hod) a PS 03-3 (280 m, 850 os./hod). Ve spodní části skiareálu v prostoru mezi levým
svahem, objektem lyžařské školy a parkovištěm bude umístěn dětský vlek PS 03-4 v délce
180 m a dopravní pás PS 03-5 v délce 70 m.
Voda pro zasněžování bude akumulována v nádržích umístěných v řešeném území
s celkovou kapacitou 8100 m3. Okamžitá potřeba vody pro zasněžování bude 75 l/s. Jedná
se konkrétně o stavební objekty SO 303-1, SO 303-2 (dvojice akumulačních přírodních nádrží ve výšce 885-890 m n.m., plocha 555 + 1100 m2, objem 2800 + 1200 m3), SO 303-3, SO
303-4, dvojice akumulačních přírodních nádrží ve výšce 820-825 m n.m., plocha 555 +
1100m2 objem 2800 + 1200 m3. SO 303-5 pak představuje malá vodní (požární) nádrž u objektu vyhlídkové restaurace ve výšce 915 m n.m., plocha 132 m 2, objem 120 m3.

2.3. Umístění záměru:
Kraj: Plzeňský
Obec: Železná Ruda
Katastrální území: Železná Ruda
Poloha a rozsah celého řešeného území, případně konkrétní dotčené pozemky jsou
vyznačeny v Příloze H.III Koordinační situace.
Celé řešené území, tj. rozšiřovaný Skiareál Samoty, leží v území evropsky významné
lokality CZ0314024 Šumava, která byla vládou ČR zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit (aktuálně viz nařízení vlády 318/2013 Sb.). Lokalita již byla (rozhodnutím evropské komise ze dne 13.11.2007) schválena v rozšířeném evropském seznamu lokalit významných pro Evropská společenství (Sites of Community Importance, SCI)
pro kontinentální biogeografickou oblast. Zařazením do evropského seznamu se stala EVL
Šumava plnohodnotnou součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000.
Areál částečně zasahuje (v horní části levého svahu) i do ptačí oblasti CZ0311041
Šumava, která je součástí soustavy Natura 2000 od svého vyhlášení nařízením vlády ČR
681/2004 ze dne 8.12.2004. Hranice ptačí oblasti probíhá souhlasně s hranicí NP Šumava
ve východní části řešeného území po hranicích parcel 385/44 (CHKO) a 385/17 (NP, PO).
Hranioce NP a PO se záměr dále dotýká v horní části „levého“ svahu na hranicích pozemků
487, 497/2, 497/5, 497/6 (CHKO) a 497/1, 497/7 a 497/213. Dolní část areálu již s ptačí oblastí nehraničí a ani se zde nepředpokládá její ovlivnění.
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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2.4. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Rozvoj lyžařského areálu Samoty navrhuje rozšíření lyžařských ploch, výstavbu nových dopravních zařízení, provedení zasněžovacího systému, provedení komunikačního řešení a
výstavbu a rekonstrukci objektu provozního a technického zázemí areálu. Přesnější popis
technologického postupu výstavby (plán organizace výstavby apod.) není k dispozici a bude
předmětem dalších stupňů projektování.
Za účelem rozšíření sjezdových tratí v horní části areálu Špičák bude nutné vykácení
pěti segmentů lesních porostů o celkové výměře cca 3 ha. Přesná lokalizace zásahů je vyznačena v Příloze H.III k Oznámení záměru.
Termín zahájení a dokončení stavby předložená projektová dokumentace záměru nestanovuje. Vzhledem k nutnosti nejprve dokončit projednávání a schválit Změnu č. 11 ÚPSÚ
Železná Ruda se územní řízení předpokládá v první polovině roku 2014, následné řízení pro
stavební povolení proběhne nejspíše na přelomu 2014/2015. Vlastní realizace stavby je
předpokládána v letním období roku 2015 (04 – 10/2015). Případná etapizace stavby bude
navržena v další fázi projektové dokumentace.

2.5. Údaje o vstupech
2.5.1. Zábor půdy
Rozšíření lyžařských tratí i rozvoj další infrastruktury mají být zajištěny jednak využitím stávajících sjezdovek, jednak novým využitím travních porostů určených územním plánem jako
nezastavitelné území - lyžařské a sportovní plochy.
Zábor zemědělského půdního fondu: Realizací záměru dojde k záboru zemědělského
půdního fondu. Trvalé zábory ZPF jsou předběžně vyčísleny na 2,60 ha, z čehož největší
část připadá na nové komunikace a parkoviště, další zábor vyžadují uvažované vodní nádrže
(rybníčky), plošně nejmenší zábor představují nové budovy. V horní části pravého svahu je
na stávajícím ZPF plánována také výsadba vysoké stromové zeleně podél západního okraje
(část p.č. 488/1 - 0,5696 ha) - jedná se mj. o částečnou náhradu záborů PUPFL (viz dále).
Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa: Realizací záměru dojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa či případně k omezení plnění funkce lesa – navrženo je
vykácení 3,07 ha lesních porostů v rámci PUPFL (z toho 0,98 ha se nachází na území NP
Šumava a 2,09 ha na území CHKO Šumava). Zábor bude zčásti trvalého charakteru (parkoviště u hřbitova), zčásti půjde zřejmě o dlouhodobé omezení plnění funkcí lesa (část pozemku 385/17 - NP). Část stávající sjezdovky (p.č. 488/1, TTP, V. třída ochrany ZPF) o výměře
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0,5696 ha je navržena k výsadbě vysoké izolační (krajinné) zeleně. Vzniklý porost může být
zařazen do PUPFL jako částečná kompenzace záborů v jiných lokalitách.

2.5.2. Odběr a spotřeba vody
Užitková voda bude ve zvýšené míře odebírána a spotřebovávána především při provozu
rozšířených tratí (technické zasněžování). Množství spotřebované vody je dáno především
rozlohou zasněžovaných ploch, vývojem počasí v zimní sezóně a morfologií upravovaných
tratí, zároveň je však limitováno dostupností technologické vody. Stávající technologie a
rozvody zasněžování budou výrazně rozšířeny, pro zajištění dostatečného množství vody je
v záměru navrženo několik akumulačních nádrže.
Voda pro zasněžování bude získávána z odběrných míst z řeky Řezné pod areálem a
železniční tratí (nový odběr, Qmax 40 l/s ) a dále z Grádelského potoka severně od areálu (již
dříve povolený odběr pro jinou stavbu, Qmax 35 l/s). Voda pro zasněžování bude akumulována v nádržích s celkovou kapacitou 8100 m3. Okamžitá potřeba vody pro zasněžování je
odhadována na 75 l/sec. Samotná spotřeba vody není pro předměty lokalit Natura 2000 rozhodující, avšak s ohledem na výskyt vranky obecné v toku Řezné je třeba vyhodnotit případné vlivy odběru vody z toku, resp. ponechání dostatečného zůstatkového průtoku.

2.5.3. Energetické a surovinové zdroje
Vedle potřeby běžných stavebních materiálů při výstavbě bude záměr i během provozu klást
oproti stávajícímu stavu mírně zvýšené nároky na energetické vstupy rozšířeného areálu.
Zvýšení spotřeby energie při provozu se předpokládá pro pohon dopravních zařízení,
zajištění zasněžování apod. (rozšíření ploch technického zasněžování), mj. lze očekávat také
zvýšení spotřeby pohonných hmot pro rolby (rozšíření plochy upravených tratí).
Uvedené surovinové a energetické vstupy však nemají žádný vztah k ochraně EVL a
PO Šumava.

2.5.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Realizace záměru vyvolá určité zvýšení nároků na dopravní infrastrukturu (příjezdové
komunikace do areálu, křižovatka na silnici I/27 u kostela atd.). Ve vztahu k předmětům
ochrany EVL a PO Šumava stojí za vyhodnocení zejména zábor ploch potřebných pro
výstavbu parkovacích ploch v dolní části areálu (viz kap. 2.5.1), z technické infrastruktury
stojí za vyhodnocení pokládky sítí (rozvody vody a el. energie pro zasněžování).
Z ostatních hledisek (hluk, emise apod.) však nároky na infrastrukturu pro přítomné
předměty „naturové“ ochrany nejsou podstatné.
Další vstupy pro posuzovaný záměr nejsou pro ochranu lokalit Natura 2000 relevantní.
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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2.6. Údaje o výstupech
2.6.1. Ovzduší
Při výstavbě dojde k dočasné produkci emisních plynů ze stavebních strojů. Tento aspekt je
ve vztahu k EVL a PO Šumava nepodstatný.

2.6.2. Odpadní vody
Dešťové vody budou likvidovány na terénu vsakováním. Areál bude napojen na splaškovou
kanalizaci města, celková produkce splaškových OV je počítána na 9046 m3/rok, tj. průměrně 0,41 l/s (část z této bilance však už v současnosti produkuje dnešní skiareál). Průtok Q330
v recipientu (Řezné) je přitom 150 l/s. V objektech nebudou produkovány žádné průmyslové
odpadní vody. Realizací záměru tak nedojde k citelnému ovlivnění hydrologické bilance či
zvýšené znečišťování povrchových či podzemních vod. Produkce odpadních vod v důsledku
posuzovaného záměru je ve vztahu k EVL a PO Šumava nepodstatným výstupem.

2.6.3. Odpady a zeminy
Záměr počítá s vyrovnanou bilancí výkopových zemin. Přípravou území a provedením výkopů (základy budov) však vznikne výkopek o objemu cca 4700 m3, který bude využit k úpravě
terénu v údolnici vedle stávající nádrže u tenisových kurtů (dojezd k nástupní stanici lanovky). Rozsah terénních úprav může být podstatným výstupem z hlediska předmětů ochrany
v EVL Šumava (zasypání či změna ekologických podmínek přírodních stanovišť atd.).

2.6.4. Hluk
V období realizace záměru bude hlavním zdrojem hluku, případně vibrací, především provoz stavební techniky (bagr, jeřáb, traktor, nákladní automobily…). Dojde k dočasnému navýšení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu, tento stav však bude časově omezený (denní hodiny v době provádění stavby). Výraznější hluková expozice lze pak očekávat do vzdálenosti maximálně několika desítek metrů od staveniště. Z hlediska předmětů ochrany EVL
Šumava nehraje akustické rušení podstatnou roli (snad pouze v případě, že by šlo o jádrový
biotop rysa ostrovida, což se a priori neočekává); v případě druhů PO Šumava nelze určité
vlivy na předměty ochrany vyloučit (teoretické rušení hnízdících ptáků v nejbližším okolí).
V období provozu rovněž nelze vyloučit hlukové působení na bezprostřední okolí. Výrazný nárůst lze očekávat hlavně v době zasněžování (zpravidla noční hodiny v první polovině zimní sezóny). Podle hlukové studie (viz Příl. H.VI k oznámení záměru) je nutno v rámci
provozování areálu omezovat zdroje hluku (především technologie zasněžování) vzhledem
k přilehlé obytné zástavbě. Vedle zasněžování a (relativně tichého) chodu lanovky bude
k akustickému rušení docházet i vlivem chování projíždějících lyžařů (v létě případně cyklistů
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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či turistů využívajících provozu lanovky pro přiblížení k tzv. „dálnici“). V současné době je
v zimních podmínkách (podle vlastních pozorování zpracovatelského kolektivu) na horní
hranici areálu Samoty hlukové rušení prakticky nezaznamenatelné, mj. i díky lesnímu porostu na p.č. 487.
Vztah akustických výstupů k nárokům přítomných druhům ptačí oblasti je podrobněji
popsán a posouzen v kap. 4 tohoto hodnocení.

2.6.5. Světelné znečištění prostředí
Tento výstup lze jako rušivý faktor uvažovat zejména v období provozování záměru.
Vzhledem k tomu, že mezi předměty ochrany PO Šumava jsou mj. kulíšek nejmenší a sýc
rousný, tedy lesní druhy s noční aktivitou, je nutno posoudit možné dopady narušení jejich
biotopu osvětlením sjezdovek v lesních porostech. Z hlediska předmětů ochrany EVL Šumava pak světelné znečištění není relevantním výstupem.
Jiné výstupy posuzovaného záměru nejsou pro ochranu lokalit Natura 2000 podstatné.

2.7. Varianty
Záměr je předložen jako jednovariantní; je ale třeba upozornit, že záměrem vyvolaná a souběžně projednávaná Změna č. 11 ÚP SÚ Železná Ruda byla připravena ve dvou variantách.
Z nich byla na základě vyjádření dotčených orgánů zvolena taková podoba záměru, která
odpovídá variantě B Změny č. 11, tedy variantě s menšími zásahy do lesních porostů a také
s mírnějším vlivem na přírodní prostředí včetně lokalit Natura 2000, zejména ptačí oblast (viz
Bílek 2013). Jako teoretickou nulovou variantu lze pak uvažovat stávající stav území.

2.8. Možnost kumulace s jinými záměry
Přehled doposud oznámených, posuzovaných nebo i již realizovaných záměrů v širokém
okolí (tj. na území obce Železná Ruda) je uveden v kapitole B.I.4 Oznámení. V bližším okolí
samotného areálu Samoty nejsou zpracovateli hodnocení v současné době známy další posuzované záměry, které by mohly spolupůsobit na předměty ochrany EVL či PO Šumava.
Potenciální kumulace vlivů je představitelná snad pouze v kontextu možného zvýšení
využívání lyžařské turistické trasy a cyklotrasy č. 2116 na tzv. „dálnici“ (úsek Hůrecká silnice
- úbočí Sklářského vrchu - Zámecký les - Pod Polomem), která vede jádrovým územím výskytu tetřeva hlušce. Na stav populace tohoto předmětu ochrany PO Šumava by teoreticky
mohlo spolupůsobit obecně uvažované turistické zpřístupňování některých dosud nepřístupných lokalit (např. plánované nové trasy a přechodová místa na hranici se SRN v oblasti mezi Ferdinandovým údolím a Debrníkem / Lackenbergem). V širším kontextu může být problematické také budování nových sportovních areálů či rozšiřování stávajících (Pancíř atd.).
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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3. ÚDAJE O LOKALITĚ
3.1. Identifikace a popis dotčených lokalit
Jako záměrem dotčené lokality jsou chápány ty EVL / PO a jejich předměty ochrany, které:
- jsou v přímém územním střetu nebo v kontaktu se záměrem (zábor půdy, změny reliéfu)
- jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk)
- jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení předmětů ochrany, přístupové cesty)
- jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (vibrace, hluk)
Záměr se podle uvedených kritérií přímo dotýká evropsky významné lokality CZ0314024
Šumava, v níž leží celé posuzované území. Dále je možné také ovlivnění ptačí oblasti
CZ0311041 Šumava (zejména horní část levého svahu). Jiné české EVL a PO se v širším
okolí nenacházejí, nejnejbližší lokalitou (cca 1,5 km JZ) je lokalita DE6946301 Nationalpark
Bayerischer Wald na bavorské straně hranice (současně SCI i SPA). Cca 3 km ZJZ směrem
leží SCI DE7045371 Oberlauf des Regens und Nebenbäche, cca 6,5 km SZ pak také SCI
DE6844372 Kleiner und Großer Osser, Zwercheck und Schwarzeck. S ohledem na charakter
záměru se neočekává jeho působení na větší vzdálenost; lze tak prakticky s jistotou vyloučit
ovlivnění jiných území Natura 2000 včetně přeshraničních vlivů na lokality v SRN.
Bezprostředně dotčenou lokalitou je evropsky významná lokalita Šumava, jejíž území zahrnuje celé horské pásmo na JZ České republiky při státní hranici s Rakouskem a Německem. Součástí EVL je celý NP Šumava, CHKO Šumava a část biosferické rezervace
Šumava. Rozloha EVL je 171.925 ha. Území se nachází v kontinentální biogeografické oblasti a zasahuje do montánního a submontánního vegetačního stupně. Dnešní podoba Šumavy je mnohoúrovňovou mozaikou biotopů přírodních nebo různou měrou ovlivněných činností člověka, která vytváří zcela ojedinělý celek s mimořádným významem nejen v rámci
ČR. Ve všech typech biotopů se vyskytují vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů a samotná stanoviště mají často jedinečnou přírodní hodnotu.
Z přírodních stanovišť jsou cenné zejména dochované komplexy rašeliništních a mokřadních biotopů, pralesovité porosty horských smrčin, rašelinných lesů i bučin, ale i druhově
bohaté porosty sekundárního bezlesí. EVL Šumava jako celek představuje důležitý biotop
populací rysa ostrovida (Lynx lynx), vydry říční (Lutra lutra), perlorodky říční (Margaritifera
margaritifera), vranky obecné (Cottus gobio), mihule potoční (Lampetra planeri), netopýra
velkého (Myotis myotis), vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) a střevlíka Ménetriesova (Carabus menetriesi). Uvedené živočišné druhy jsou společně s dvěma druhy rostlin –
hořečkem českým (Gentianella bohemica) a srpnatkou fermežovou (Drepanocladus vernicosus) a celkem devatenácti typy přírodních stanovišť uvedeny jako předměty ochrany EVL
Šumava podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb. (viz Tab. 2).
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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Posuzovaným záměrem může být dotčena také ptačí oblast Šumava. Zahrnuje celé
území NP Šumava a část CHKO Šumava. Řešený skiareál Samoty se PO dotýká při východním okraji; levý svah ve své horní části přímo zasahuje do lesních porostů v území PO.
Ostatní zásahy v rámci posuzovaného záměru jsou lokalizovány již mimo PO. V celé ptačí
oblasti je prokázáno celkem 145 hnízdících druhů ptáků, především se jedná o druhy lesních
a lučních biotopů. Předmětem ochrany PO jsou populace vybraných devíti ptačích druhů
uvedených v Příloze I směrnice 2009/147/ES.
Mezi nejvýznamnější šumavské druhy patří lesní kurovití ptáci, zejména tetřev hlušec
(Tetrao urogallus). Jeho populace na Šumavě je dnes jedinou reprodukceschopnou populací
v rámci České republiky a představuje zhruba 90% výskytu v ČR. Dále zde žije velmi početná populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia), vedle Alp největší ve střední Evropě. Významná je i populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Ve smrčinách přirozeného charakteru
hnízdí datlík tříprstý (Picoides tridactylus), sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum). Zejména zbytky přirozených smíšených porostů po celé ptačí oblasti jsou místem hnízdního výskytu datla černého (Dryocopus martius). Také čáp černý (Ciconia nigra) hnízdí rozptýleně v celé PO, zejména ve zbytcích starých bučin. Význačná je i
populace chřástala polního (Crex crex), vázaného výskytem na mozaiku antropogenního
bezlesí. Všechny tyto druhy představují předměty ochrany (viz Tab. 3). Z nich mohou být
teoreticky dotčeny druhy v okolí záměru se vyskytující, jejichž biotopovým nárokům vyhovují
plochy dotčené plánovaným rozšířením areálu.

3.2. Očekávané dotčení předmětů ochrany
Přírodní stanoviště v EVL Šumava
U všech typů přírodních stanovišť, které jsou předmětem ochrany EVL Šumava, byla provedena analýza jejich výskytu v bližším okolí řešeného území (mapová aplikace s vrstvami
biotopů a habitatů na http://mapy.nature.cz/). Většina předmětných stanovišť se v této oblasti
vůbec nevyskytuje (výřez řešeného území je také na Obr. 1). S ohledem na charakter posuzovaného záměru a očekávaný lokální charakter vlivů (nepředpokládá se přenos vlivů prostředím do větší vzdálenosti), pak bylo možné dotčení předmětů ochrany zhodnoceny takto:
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea
uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
Stanoviště představuje v rámci EVL Šumava jeden z nejvzácnějších vegetačních typů (jen
cca 33 ha). Představují ho jednak oligotrofní jezera s výskytem šídlatek, jednak provlhčené
nebo střídavě zaplavované plochy s převahou jednoletých drobných rostlin, vytrvalými bahenními a pobřežními rostlinami (např. obnažená dna letněných rybníků, periodických tůní a
mrtvých ramen, ale i břehy vodních nádrží s kolísající výškou vodního sloupce. Předmět
ochrany se v řešeném území ani jeho blízkém okolí nevyskytuje a nebude záměrem dotčen.
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3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion a Hydrocharition
Jedno- až třívrstevné porosty ponořených nebo na hladině plovoucích rostlin, které se buď
ve vodě volně vznášejí, nebo jsou zakořeněny v substrátu dna. Osidlují eutrofní až mezotrofní přirozené a polopřirozené stojaté nebo pomalu tekoucí vody s pH větším než 6. Stanoviště
představuje v rámci EVL Šumava jeden z nejvzácnějších vegetačních typů (v reprezentativní
podobě se vyskytuje na rozloze jen cca 39 ha). V řešeném území se tento předmět ochrany
nevyskytuje a nebude nijak ovlivněn.
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
Druhově chudá společenstva vodních makrofyt, která osidlují koryta tekoucích vod (potoky, nížinné řeky, vzácněji horní úseky toků) případně periodicky průtočné toky. Jedno až
dvojvrstevné porosty jsou tvořeny především ponořenými nebo částečně na hladině plovoucími druhy kořenujícími ve dně. Nejčastěji se vyskytují rdesty, lakušníky, mechorosty a řasy.
V okolí řešeného území se tento předmět ochrany nevyskytuje a celkově nebude ovlivněn.
4030 Evropská suchá vřesoviště
Vegetace drobných keříčků s převahou vřesu a brusnicovitých rostlin. Přimíšeny jsou různé druhy trav, ostřic a širokolistých bylin, celkově však jde o vegetaci druhově chudou. Významně se uplatňují mechorosty a lišejníky. Primární výskyty se nacházejí na skalních hranách a výchozech živinami chudých hornin. Sekundární výskyty v EVL Šumava se nacházejí
po odlesnění na místech bývalých acidofilních bučin, reliktních borů a smrčin. Půdy jsou minerálně chudé, mělké nebo hlubší s vyluhovaným půdním horizontem. Rozkladem opadu
z keříčků dochází k okyselování půdy. V širším okolí řešeného území se tento předmět
ochrany nevyskytuje a nebude nijak ovlivněn.
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích a vápnitých
trávnících
Nejvzácnější typ přírodního stanoviště v rámci EVL Šumava (vyskytuje se na rozloze
pouhých cca 15 ha). Tvoří ho zpravidla rozvolněné porosty jalovce a travinnobylinné nebo
keříčkovité vegetace, nejčastěji pastviny (svaz Cynosurion) a chudé smilkové trávníky
s dominantním vřesem. V širším okolí se tento předmět ochrany vůbec nevyskytuje a záměrem nebude nijak ovlivněn.
6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Habitat zahrnuje tři typy smilkových porostů: subalpínské smilkové trávníky, horské smilkové trávníky s alpínskými druhy a podhorské a horské smilkové trávníky (biotop T2.1, T2.2,
T2.3B). Jedná se o nízké trsnaté smilkové trávníky v podhorských a horských až subalpínských polohách Šumavy, představující náhradní vegetaci po různých typech acidofilních lesů. Osidlují poměrně hluboké, sušší až vlhké, ale vždy kyselé půdy poměrně chudé na živiny. Dominantou je smilka tuhá, dále se vyskytují např. psinečky, kostřavy apod. Smilkové
trávníky se na Šumavě vyskytují často na střídavě vlhkých místech např. na obvodu rašelinných luk, méně typické a druhově chudší porosty se vyvíjejí na odvodněných rašeliništích.
Optimum výskytu je v submontánním a montánním stupni. V zájmovém území se tento typ
přírodního stanoviště vyskytuje v podobě nejhojnějších, podhorských a horských smilkových
trávníků (biotop T2.3B). Celková rozloha tohoto stanoviště v EVL Šumava dosahuje podle
nejnovějších údajů AOPK ČR (viz aktualizace stránek Natura 2000 dle nového nařízení vlády
č. 318/2013 Sb. http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6845) ~ 1 400 ha.
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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Obr. 1. Výskyt přírodních stanovišť v řešeném území (zdroj: http://mapy.nature.cz/). Červeným odstínem jsou vyznačeny výskyty prioritních stanovišť (v tomto případě výlučně smilkové louky typu 6230), zeleně jsou ohraničeny ostatní naturové habitaty (v řešeném území jde
zejména o trojštětové louky typu 6520, pouze se vyskytují maloplošně přechodová rašeliniště
7140 a ve východním okraji obrázku i bučiny 9110).
Ve správním území Železné Rudy se jich podle původního mapování z let 2004 - 2005
nacházelo nejméně 44,81 ha, po aktualizačním mapování došlo k navýšení jejich zjištěné
rozlohy v řádu dalších desítek ha. Plochy řešené záměrem se dotýkají cca 10 ha takto mapovaných porostů stanoviště 6230 (viz Obr. 1), je však nutno uvést, že převážnou část
z toho (asi 7 ha) aktuálně představuje intenzivní pastvina a degradovaná louka na „levém
svahu“, viz příl. H.IV k oznámení, dílčí plochy č. 4 a 5). Přírodní stanoviště 6230 bude záměrem bezprostředně dotčeno.
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
Druhově pestré, středně vysoké travino-bylinné porosty, které se vyskytují na minerálních
a slatinných půdách, od kyselých až po bazické substráty. Hladina podzemní vody v průběhu
roku výrazně kolísá, avšak nedochází k povrchovým záplavám. Květnaté bezkolencové louky
se vyskytují nejčastěji v kontaktu se slatinnými loukami. V porostech dominuje bezkolenec
modrý a další traviny jako metlice trsnatá, kostřava luční, k. červená aj. Louky jsou zpravidla
jednou ročně koseny. V EVL bylo mapováno cca 480 ha tohoto stanoviště, v širším okolí
záměru se však nevyskytuje a posuzovaným záměrem nebude nijak ovlivněn.
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
Uzavřená společenstva s převahou vysokých širokolistých bylin rostoucích na březích a
náplavech horských potoků a na opuštěných vlhkých (pcháčových) loukách či v jejich okrajích. Charakteristickým druhem potočních lemů je devětsil lékařský, na nekosených vlhkých
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loukách dominuje tužebník jilmový. Tento typ stanoviště je rozšířen po celém území EVL
Šumava (celková rozloha ~1200 ha), jen lokálně najdeme i souvislejší porosty.
Porosty vlhkých vysokobylinných společenstev se v nejbližším okolí samostatně nevyskytují (případně pouze jako menšinové složky mozaiky s jinými stanovišti (zpravidla jako zanedbané porosty pcháčových luk, přecházející k tužebníkovým ladům, biotop T1.6). Reprezentativní výskyty tohoto stanoviště v širším okolí záměru nebudou nijak dotčeny.
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
Jedná se o extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných
travin jako je ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava červená. Mezofilní
louky se v území EVL Šumava vyskytují převážně ve středních a nižších polohách v blízkosti
sídel. Při mapování biotopů byla tato jednotka mapována jako T1.1 (mezofilní ovsíkové louky). V bližším okolí řešeného území nebyl tento biotop mapován. Předpokládá se, že tento
typ stanoviště záměrem nebude nijak ovlivněn.
6520 Horské sečené louky
Předmět ochrany představují nehnojené či jen extenzivně hnojené, středně vysoké, zapojené jedno- až dvojsečné hospodářsky využívané louky v horských polohách. Z botanického
hlediska se jedná o louky svazu Polygono-Trisetion, charakteristické dominancí trojštětu žlutavého, psinečku, kostřavy červené, s hojnou účastí montánních druhů bylin, jako např.
pcháč různolistý, rdesno hadí kořen, třezalka skvrnitá, zlatobýl obecný, kakost lesní. V rámci
mapování biotopů byly porosty tohoto typu mapovány jako jednotka T1.2 (horské trojštětové
louky). Jedná se o náhradní vegetaci za horské bukové nebo smrkové lesy na mezických
stanovištích. Variabilita těchto luk má výrazně regionální charakter, na území ČR je tato vegetace poměrně novodobá, zřejmě i proto není dostatečně stabilizovaná a vyhraněná. Přispívá k tomu i fakt, že většina výskytů leží v oblastech, kde ve 2. pol. 20. století došlo ke
změně demografické struktury obyvatelstva a k velkým změnám v hospodaření. V dobách
extenzivního hospodaření zřejmě tyto louky při nadměrném odběru biomasy snadno přecházely do smilkových porostů (habitat 6230), naopak smilkové porosty se při vyšší intenzitě
hnojení mohly měnit v habitat 6520 (Hartel et al. 2009).
V správním území města Železná Ruda se tento předmět ochrany vyskytuje na rozloze
cca 160 ha. Ve zkoumaném zájmovém území se podle výsledků mapování vyskytuje cca 11
ha porostů (viz Obr. 1). Terénní šetření prováděné v rámci přípravy tohoto hodnocení a
Oznámení záměru (Příl. H.IV k oznámení) nicméně konstatuje, že skutečná rozloha reprezentativních porostů v řešeném území je aktuálně nižší. V některých případech se jedná o
reprezentativní a velmi dobře zachovalé porosty, unikátní segment s hojnými výskyty zvláště
chráněných druhů rostlin představuje louka navazující východně na stávající lyžařský vlek na
sjezdovce Samoty. (plocha č. 5 botanického průzkumu, z níž mohou být záměrem dotčeny
cca 2 ha). Další porosty představují pouze degradační fáze trojštětových luk (plocha botanického průzkumu č. 4 a část plochy 16). Typ přírodního stanoviště 6520 nicméně bude posuzovaným záměrem dotčen.
7110* Aktivní vrchoviště
Horská vrchoviště s mocnou vrstvou rašeliny, zásobená převážně srážkovou vodou. Trvale vysoká hladina vody blokuje rozvoj stromového patra. Prostředí je silně kyselé, oligotrofní
až dystrofní. Dominantní složkou vegetace jsou rašeliníky. Bylinné patro je tvořeno jen někoRNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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lika druhy – např. suchopýrem pochvatým, suchopýrkem trsnatým, rosnatkou okrouhlolistou,
klikvou bahenní, dále zde rostou keříčky a ojedinělé vyšší dřeviny.
Porosty vrchovišť v širším okolí záměru nejsou známy, předmět ochrany nemůže být
v souvislosti s hodnoceným záměrem nijak negativně dotčen.
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
Tento typ stanoviště se na Šumavě vyskytuje celkem na plochách cca 1.400 ha, na území
Železné Rudy pak první desítky ha. Představují jej ostřicovo–mechová rašelinná až slatinná
společenstva, která jsou dobře zásobená podzemní vodou. Hladina podzemní vody dosahuje
na povrch nebo je blízko povrchu. Dominují nízké ostřice a další druhy šáchorovitých, velmi
dobře je vyvinuté mechové patro. Společenstva vyžadují vysokou hladinu podzemní vody s
kyselou až mírně zásaditou reakcí, chudou až středně bohatou na minerální látky, porosty
osidlují hlavně svahové nebo údolní polohy, ale také prameniště a místa v blízkosti potoků
na chudém geologickém podloží, případně navazují na okrajové zóny vrchovišť.
V kontaktu s řešeným územím se tento typ stanoviště vyskytuje v mokřadu pod vodárnou
(mapováno jako biotop R2.2, 0,26 ha), případně v lesním okraji u západního okraje plochy E04 (mapováno jako biotop R2.3, 0,2 ha). Celkem výskyty této jednotky v širším řešeném
území pokrývají necelých 0,5 ha (včetně mozaikových porostů s dalšími typy). Vzhledem
k poloze posuzovaného záměru a povaze uvažovaných zásahů (zemní práce na sjezdovkách např. mohou narušit vodní režim pozemků) tento předmět ochrany záměrem může
být dotčen.
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Stinné i slunné skalní srázy a balvanové rozpady v údolích. Fyziognomii porostů určují
drobné acidotolerantní kapradiny, zejména sleziníky či osladič obecný, případně kapradiny
robustnější, např. kapraď samec. Dále se vyskytují s širokou ekologickou amplitudou, např.
metlička křivolaká apod. Velké pokryvnosti dosahují také mechorosty a lišejníky rostoucí jak
na povrchu skal a balvanů.
V širším okolí záměru se tento předmět ochrany vůbec nevyskytuje a nebude záměrem
ovlivněn.
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Acidofilní, převážně bukové porosty s příměsí smrku, často také jedle, patřící k celkově
nejrozšířenějším typům přírodních stanovišť na Šumavě (výskyt na téměř 27.400 ha). Jsou
vázány na málo úživné půdy na špatně zvětrávajících a minerálně slabších horninách,
zejména na prudších svazích. Osidlují klimaticky drsnější polohy, zpravidla na kontaktu
s acidofilními smrčinami. V bylinném patře jsou druhově chudé, nezřídka bylinný podrost
prakticky zcela chybí.
Podle aktualizovaného mapování biotopů se tyto bučiny vyskytují nejblíže v kontaktu
s navrženým horním okrajem skiareálu (horní stanice lanovky na L svahu). V důsledku převládajících západních větrů může být stanoviště 9110 záměrem dotčeno, pokud vykácení
lesních porostů v zájmové ploše nové sjezdovky zvýší riziko nestability navazujících porostů.
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Mezofilní porosty s převahou buku, s příměsí smrku, klenu, jedle atd. Jedná se o druhově
bohatší lesy především v bylinném patře, s charakteristickým podrostem (mařinka vonná,
kokořík přeslenitý, bažanka vytrvalá, kostřava lesní, starček vejčitý atd.). Vyskytují se na minerálně bohatších horninách než předchozí typ, často při úpatích svahů.
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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Výskyt v EVL Šumava asi 2.000 ha, v širším řešeném území se však tento předmět
ochrany nevyskytuje a nebude nijak ovlivněn.
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Azonálně a půdním složením podmíněná společenstva smíšených javoro-jasano-lipových
lesů na suťových svazích, v úžlabinách a roklinách na minerálně bohatších až středně živných silikátových horninách. Velkou druhovou diverzitu dřevin zvyšuje příměs druhů
z kontaktních zonálních společenstev. Keřové patro je bohatě vyvinuté. Ve společenstvu
bylin se uplatňují nitrofilní druhy.
V EVL se tento předmět ochrany vyskytuje na rozloze necelých 350 ha, v území záměru
ani v širším okolí však zaznamenán nebyl a nebude proto nijak ovlivněn.
91D0* Rašelinný les
Nezapojená dřevinná vegetace rašelinišť s rozvolněným stromovým patrem, složená převážně z břízy pýřité, smrku ztepilého, případně borovice lesní. V bylinném patře se uplatňují
zejména brusnice (borůvka, brusinka, klikva), nízké ostřice, dále např. suchopýry apod. Výrazné je vždy mechové patro s převažujícími rašeliníky.
V území záměru ani v širším okolí nebyl tento předmět ochrany zaznamenán a nebude
ovlivněn.
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Jedná se o různě zapojené lužní porosty, tvořené většinou převládající olší šedou, případně olší lepkavou, s příměsí javoru klenu či vrby jívy, ve vyšších polohách EVL Šumava
často také se smrkem ztepilým. Charakter bylinného patra určují vlhkomilné druhy. Vyskytují
se podél potoků a řek a v podmáčených depresích, v EVL Šumava na celkové rozloze cca
1200 ha.
V bezprostředním okolí záměru se však toto stanoviště nevyskytuje a nebude ovlivněno.
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Přirozené porosty nejvyšších lesních vegetačních stupňů s dominancí smrku ztepilého a
druhově chudým bylinným patrem s převažujícími acidofyty. V EVL Šumava nejhojněji zastoupený typ přírodních stanovišť (vyskytuje se na rozloze cca 18.500 ha). V okolí řešeného
území se tento vegetační typ vyskytuje v lesních porostech mezi horními stanicemi stávajícího vleku na P svahu a navržené lanovky na L svahu. Jedná se o stanoviště mapované jako
podmáčená smrčina (biotop L9.2B, 0,66 ha). Lze očekávat, že tento předmět ochrany realizací záměru nebude nijak ovlivněn.
Živočišné druhy v EVL Šumava
Pro většinu živočišných druhů, které jsou předmětem ochrany v EVL Šumava, jsou známé
lokality nebo oblasti hlavního soustředěného výskytu (vymezené odbornými organizacemi
ochrany přírody jako oblasti zvláštní ochrany, tzv. „SAC“) značně vzdáleny. Výjimkou v tomto
směru je vranka obecná (Cottus gobio), jejíž početný výskyt v Řezné je doložen údaji ČRS
(2004: výskyt pravidelný, početnost dlouhodobě roste) a nálezovými údaji z NDOP (Řezná
nad mostem k hotelu Engadin u Železné Rudy - hojný výskyt). Podle dalších údajů v NDOP
(L. Hanel, 2000 - rukopis zprávy) je vranka rozšířena jak v samotném toku, tak i v přítocích
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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(včetně Grádelského potoka). K jejímu dotčení přitom teoreticky může docházet v důsledku
snížení průtoků v Řezné při odběru vody pro zasněžování areálu. Vranku je proto nutno považovat za záměrem potenciálně dotčený druh.
Další výjimkou je výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx), jehož SAC zasahuje i do řešeného
území či jeho bližšího okolí (viz níže). Ačkoli celé území EVL Šumava představuje zvláštní
oblast ochrany (SAC) pro rysa (vzhledem k rozloze jeho domovských teritorií se může vyskytnout prakticky kdekoliv v celé oblasti), recentní pozorování rysa není z nejbližšího okolí
známo. Výskyt rysa je zde ostatně dosti nepravděpodobný, mj. s ohledem na blízkost zástavby a dosti frekventovaného dopravního koridoru (kombinace silnice I/27 a železnice). Lze
prakticky vyloučit, že by řešené území tvořilo významnější součást teritoria rysa. Rovněž
pozorovatelné vlivy na migrační možnosti (např. vyvolenou dopravou) v daném území nelze
očekávat. K negativnímu ovlivnění druhu tedy s dostatečnou jistotou nedojde.
V případě netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) se zde nenacházejí žádná známá zimoviště a letní kolonie. V zájmovém území se nevyskytují také vhodná stanoviště pro střevlíka Menetriesova (Carabus ménetriesi). Z ostatních
živočichů se v území záměru prakticky s jistotou nevyskytuje vydra říční (Lutra lutra); jejím
nejbližším vhodným biotopem je Řezná, nicméně ovlivnění tohoto druhu s ohledem na charakter záměru nepřipadá v úvahu. Z druhů čistých přírodních toků nemohou být záměrem
vzhledem k jejich vývojovému cyklu a lokalitám známého výskytu nijak ovlivněny ani perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) a mihule potoční (Lampetra planeri).
Rostlinné druhy v EVL Šumava
Ani jeden z rostlinných druhů chráněných v EVL Šumava se v širším okolí záměru nevyskytuje. Pro hořeček český (Gentianella bohemica) je nejbližší lokalitou Hejhal nedaleko
Nové Hůrky, pro srpnatku fermežovou (Drepanocladus vernicosus) se známé lokality se nacházejí v západní části NP Šumava (Rašeliniště u Křemelné, PR Zhůřská pláň). Protože oba
druhy v okolí záměru nerostou, nemohou být záměrem dotčeny.
Druhy PO Šumava
Chřástal polní (Crex crex) je druh bezlesých ploch s travními porosty a ladem ležícími
bezlesými plochami. Dle nálezové databáze Správy NP a CHKO Šumava je pravidelně pozorovaným druhem v bezlesých plochách v těsné blízkosti vleku a západně od vleku, v nálezové databázi jsou záznamy z let 2005-2007. V letošním roce se podařilo ověřit výskyt tohoto
druhu, a to v mokřadu východně od stávajícího vleku (těsně u hranice plánovaného rozšíření
areálu). Druh je nutno považovat za záměrem potenciálně dotčený.
Lesy celé zájmové lokality jsou velmi vhodným biotopem pro jeřábka lesního (Bonasa
bonasia), protože jsou prostorově rozmanité, a to jak vertikálně tak horizontálně, jsou zde
skupiny odrostlého smrkového zmlazení, velké množství pramenišť a drobných toků s malýRNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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mi světlinami, vtroušené listnaté stromy a jejich převaha v přechodových ekotonech mezi
lesem a bezlesím. Z pozorování Správy NP a CHKO Šumava vyplývá, že jeřábek byl v území pozorován opakovaně. Je to druh citlivý na fragmentaci biotopu (SWENSON 1995). Díky
skrytému životu tohoto druhu a pravděpodobně také díky rušení způsobenému těžbou v lesních porostech nebyl v jarním období 2013 jeřábek zaznamenán přímo v šetřené lokalitě, ale
byl pozorován alespoň jeden jedinec na východní hranici řešeného území, v zamokřené mlazině směrem ke Grádelskému potoku. Druh bude záměrem přímo dotčený.
Nejvýznamnějším předmětem ochrany PO Šumava a zároveň nejzranitelnějším druhem
vyskytujícím se v širším okolí potenciálně dotčeném záměrem, je tetřev hlušec (Tetrao
urogallus). V přímém kontaktu zájmového území nebyl recentně výskyt tetřeva potvrzen,
nicméně již blízké navazující porosty (směr Polom, Debrník etc.) jsou významným jádrovým
biotopem tohoto druhu. Vzhledem k tomu, že vlivem záměru může dojít k intenzivnějšímu
využívání lyžařské turistické trasy a cyklotrasy č. 2116 na tzv. „dálnici“ (úsek Hůrecká silnice
- úbočí Sklářského vrchu - Zámecký les - Pod Polomem), která vede jádrovým územím výskytu tetřev, je tento druh nutno považovat za záměrem potenciálně dotčený. Na stav populace tohoto předmětu ochrany PO Šumava v širším okolí by navíc teoreticky mohlo nepříznivě spolupůsobit i obecně uvažované turistické zpřístupňování některých dosud nepřístupných lokalit (např. plánované nové trasy a přechodová místa na hranici se SRN v oblasti mezi Ferdinandovým údolím a Debrníkem / Lackenbergem).
Z dalších typicky lesních druhů připadá v úvahu jako teoreticky dotčený také datel černý
(Dryocopos martius), který byl v okolí lyžařského areálu v rámci prováděných průzkumů
pozorován (viz Příl. H.V k oznámení záměru). V jeho případě představuje zásah do biotopu
kácení lesních porostů; tento vliv nelze zcela pominout ani s vědomím, že aktuální stav porostů určených ke kácení není aktuálně pro výskyt tohoto druhu příliš vhodný; jedná se
nicméně o potenciální biotop pro sběr potravy a a priori nelze vyloučit ani hnízdění.
Během detailního šetření v zájmové oblasti naopak nebyl zjištěn sýc rousný (Aegolius funereus) ani kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), oba druhy jsou přitom v šumavských
lesích poměrně běžné. Žádné údaje o jejich výskytu v okolí řešeného záměru nemá ani
Správa NP a CHKO Šumava. Z tohoto důvodu tyto druhy nejsou uvažovány jako dotčené, a
to i přesto, že v obecné rovině mohou být sovy nočním osvětlením v krajině ovlivněny. Na
stav populací těchto druhů by mohla mít negativní vliv pouze kumulace dalších rušivých vlivů
(především intenzívní lesnická činnost), která však z posuzovaného záměru nevyplývá.
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) se na Šumavě vyskytuje převážně jen v přirozených
smrčinách ve vyšších nadmořských výškách. V řešeném území se nevyskytuje a posuzovaným záměrem nebude dotčen.
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) vyhledává otevřené prostory ve vyšších polohách (např.
rašeliniště nebo vlhké louky). Druh se v širším okolí nevyskytuje a nebude nijak dotčen.
Čáp černý (Ciconia nigra) byl sice v roce 2013 pozorován při kroužení nad městem (V.
Tejrovský, NDOP), avšak s ohledem na biotopové nároky (především staré bučiny a smíšené lesy) nelze očekávat jeho hnízdění či trvalý výskyt v posuzovaném území. Lze tedy prakticky s jistotou vyloučit i jeho dotčení záměrem.
Riziko ovlivnění jednotlivých stanovišť a druhů záměrem je shrnuto v Tab. 2–3.
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Tab. 2: Předměty ochrany evropsky významné lokality CZ0314024 Šumava. Hvězdičkou (*) jsou
označeny prioritní stanoviště a prioritní druhy. Předměty ochrany potenciálně dotčené záměrem (výskyt v bližším okolí záměru) jsou zvýrazněny tučně.
Kód

Výskyt
v EVL

Předmět ochrany EVL Šumava

Přírodní stanoviště
Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinen3130 tální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea
uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho3260
Batrachion
4030 Evropská suchá vřesoviště
Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých
5130
trávnících
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblas6230 *
tech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molini6410
on caeruleae)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
6430
stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
6510
nemoralis)
6520 Horské sečené louky
7110 * Aktivní vrchoviště
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180 * Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91D0* Rašelinný les
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Al91E0*
nion incanae, Salicion albae)
9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Živočichové
1096 mihule potoční (Lampetra planeri)
1324

netopýr velký (Myotis myotis)

1029 perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)
1361 rys ostrovid (Lynx lynx)
1914 * střevlík Ménetriesův (Carabus menetriesi pacholei)
1163 vranka obecná (Cottus gobio)
1303 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
1355 vydra říční (Lutra lutra)
Rostliny
4094 * hořeček český (Gentianella bohemica)
1393

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

(ha)
32,7
39,2
86,8
132,9
14,9
1.413,7
483,0
1.187,3
3.698,8
5.230,9
386,1
1.422,8
238,9
27.397,3
3.188,7
346,8
3.822,2
1283,7
21.315,0

početnost (ex.) / podíl populace v ČR
2-15 %
50-70 /
> 0-2 %
15-100 %
15-100 %
15-100 %
2-15 %
> 0-2 %
2-15 %
početnost (ex.) / podíl populace v ČR
100-500 /
2-15 %
> 0-2 %
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Tab. 3: Předměty ochrany ptačí oblasti CZ0311041 Šumava. Předměty ochrany potenciálně dotčené
záměrem (výskyt v bližším okolí záměru) jsou zvýrazněny tučně.
Ptačí druhy, jež jsou předmětem ochrany PO Šumava
čáp černý (Ciconia nigra)
datel černý (Dryocopus martius)
chřástal polní (Crex crex)
datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
sýc rousný (Aegolius funereus)
tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Početnost v PO
8-10 hnízdících párů
100-150 hnízdících párů
100-150 hnízdících párů
60-90 hnízdících párů
500-700 hnízdících párů
90-120 hnízdících párů
90-140 hnízdících párů
60-80 tokajících samců
40-50 tokajících samců

Na základě výsledků mapování biotopů (AOPK ČR, http://mapy.nature.cz/) a aktuálního
terénního šetření na lokalitě hodnoceného záměru i v nejbližším okolí byly v řešeném území
areálu Samoty zjištěny výskyty stanovišť 6230 a 6520, která budou záměrem přímo dotčena. V kontaktu s řešeným územím se vyskytují i stanoviště 7140 a 9110, která mohou být
maloplošně negativně ovlivněna zprostředkovanými vlivy záměru. Z živočišných druhů připadá v úvahu jako potenciálně ovlivněná vranka obecná v toku Řezné, a to případným snížením průtoků odběrem vody pro zasněžování.
Z ptačích druhů chráněných v PO Šumava lze uvažovat zejména potenciální účinky na
chřástala polního, jeřábka lesního, tetřeva hlušce a datla černého.
Významnost vlivů na dotčené předměty ochrany EVL a PO je hodnocena v kap. 4.
Další předměty ochrany nebyly v řešeném území zjištěny a neočekává se jejich ovlivnění.
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4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITU NATURA 2000
4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Souhrn podkladů poskytnutých zadavatelem


Projektová dokumentace záměru k územnímu řízení (DÚR) Rozvoj skiareálu Samoty
Železná Ruda: A. Průvodní zpráva; B. Souhrnná technická zpráva; C.3. Koordinační
výkres; Příloha 1 – Seznam pozemků dotčených stavbou; Bilance zemin (zpracovatel
AVE architekt, a.s., říjen 2013)



Stanovisko Správy NP a CHKO Šumava č.j. NPŠ 08136/2013/2 ze dne 30.10.2013



Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (MěÚ Železná Ruda, č.j. VÚP/3079/13/69 – 330 ze dne 4.11.2013).



Pro odběr vody pro zasněžování byly získány od ČHMÚ Hydrologické údaje vodního
toku Řezná a předběžné vyjádření Povodí Vltavy s.p. k odběru vody z toku.



Zaměření lesa pro budoucí sjezdovou trať a lanovku (polohopis a výškopis) na p.č.
385/16, 385/17, 385/44 a 471/1 v k.ú. Železná Ruda

Další podklady
Podklady o rozšíření předmětů ochrany byly získány od Správy NP a CHKO Šumava
(druhy ptačí oblasti) a ze stránek AOPK ČR (http://mapy.nature.cz); údaje o biotopových nárocích předmětných druhů byly upřesněny z dostupných publikací (viz použitá literatura, internet) a konzultovány s místními odborníky (ing. T. Lorenc, Mgr. P. Hubený). Důležitým informačním vstupem byly vlastní terénní průzkumy prováděné od února do září 2013 (Příl.
H.IV a H.V k oznámení). Pro zhodnocení vlivů na stability leda byl zadán odborný posudek
(viz Příl. H.IX).
Pro provedení tohoto hodnocení byly uvedené podklady shledány jako dostatečné.

4.2. Možné vlivy záměru
Všechny stavební objekty záměru (uvnitř i mimo zastavěného území Železné Rudy) jsou
situovány uvnitř EVL Šumava, některé zároveň v PO Šumava.
Nejdříve byly definovány možné negativní vlivy, které s sebou záměr podle projektu
přináší (stavební objekty včetně kácení lesních porostů a terénních úprav). Tyto vlivy byly
následně konfrontovány s ekologickými nároky předmětů ochrany EVL a PO Šumava.


Příprava a provádění stavby

– kácení lesních porostů, zábor ploch pro výstavbu, skrývky půdy či naopak zasypání některých ploch zeminou, změny terénní konfigurace, odvodnění či zhutnění půd při výkopových pracích, související změny ve vegetaci (zábor přírodních stanovišť a biotopů druhů);
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– krátkodobé zvýšení úrovně hlučnosti při výstavbě (potenciální rušení předmětných druhů
v území a přilehlém okolí);


Provoz areálu

– odběr vody z toku Řezné pro zasněžování areálu může teoreticky ovlivnit biotop vranky
obecné (minimální průtok)
– předpokládá se zvýšená intenzita využívání areálu a zprostředkovaně i v jeho okolí (lanová
doprava umožní intenzivnější návštěvnost přilehlých území), zvýšená hluková zátěž, která
se může projevit např. rušením citlivých druhů v okolí;
– provozováním sportovních aktivit po odlesnění je velmi pravděpodobná degradace lesních
půd, takže možnost eventuelního zalesnění v budoucnosti bude výrazně omezena;
– dále lze očekávat lokální zábory a degradaci lučních porostů vlivem změny údržby (zasněžování, pojezd zasněžovací techniky, zhutňování půdy, změny v sečení, eutrofizace atd.);

4.3. Hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany
Realizací posuzovaného záměru v předloženém rozsahu může dojít k dotčení pěti předmětů ochrany EVL Šumava (stanoviště 6230, 6520, 7140 a 9110, z druhů pak vranka
obecná). Dále lze očekávat dotčení čtyř předmětů ochrany PO Šumava: chřástal polní,
jeřábek lesní, tetřev hlušec, datel černý. Jiné předměty ochrany EVL a PO nebudou záměrem ovlivněny (blíže viz kap. 3.2).
6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Celková rozloha tohoto typu stanoviště v EVL Šumava podle údajů AOPK ČR (viz např.
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=23)
dosahuje ~1 400 ha. Ve správním území Železné Rudy se stanoviště 6230 vyskytuje na rozloze v řádu vyšších desítek ha, kvalita těchto výskytů je však velmi proměnlivá. Plochy řešené záměrem se teoreticky dotýkají až cca 10 ha mapovaných porostů stanoviště 6230 (viz
Obr. 1), je však nutno uvést, že převážnou část z toho (asi 7 ha) aktuálně představuje intenzivní pastvina a degradovaná louka na L svahu (viz příl. H.IV k oznámení, dílčí plochy č. 4 a
5), které je v současnosti velmi problematické považovat za tento předměty ochrany.
Negativní působení záměru nespočívá v záborech ploch s tímto stanovištěm, ale spíše
v očekávaném zhoršení jejich kvality změnou hospodaření, zejména výkopovými pracemi,
úpravami povrchu sjezdovek, zhutňováním půd v důsledku pojezdu techniky, šířením cizorodých druhů na úkor autochtonních apod. Jako negativně ovlivněné lze uvažovat hlavně reprezentativní, druhově bohaté porosty v plochách č. 8 a 10 botanického průzkumu; na ostatních plochách se nedá očekávat další zhoršování stavu, neboť se jedná o již degradované
porosty. Rozsah budoucího ovlivnění stanoviště lze odhadnout na cca 1,5-2 ha kvalitních
smilkových luk, kde hrozí mj. úbytek vzácných druhů a změny stanoviště např. směrem k
vegetaci typu 6520 nebo k druhově ochuzeným kulturním trávníkům. Ve správním území Žel.
Rudy jde o přibližně 4-5 % celkové rozlohy tohoto stanoviště, jak však bylo řečeno, záměr
nezpůsobí absolutní úbytek výměry, ale spíše snížení kvality narušených segmentů.
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Ovlivnění daného typu stanoviště záměrem lze na základě terénním průzkumem zjištěné
rozlohy a kvality porostů hodnotit jako pouze mírně negativní vliv, který nevylučuje realizaci
záměru (podle stupnice v Tab. 1 je hodnota vlivu = -1). Rozsah negativního ovlivnění je
však třeba dále snižovat (i při uvážení souvisejících „nenaturových“ okolností jako výskyt
chráněných druhů apod.). Proto je žádoucí v rámci zmírňujících opatření minimalizovat terénní úpravy v těchto plochách, výkopy pro pokládku sítí atd. (viz opatření doporučená
v závěru kap. 5).
6520 Horské sečené louky
V EVL Šumava se toto stanoviště vyskytuje na rozloze přes 5000 ha, výskyt ve správním
území města Železná Ruda odpovídá ~ 160 ha. Ve zkoumaném zájmovém území se podle
výsledků mapování vyskytuje cca 11 ha (viz Obr. 1), avšak terénní šetření prováděné
v rámci přípravy tohoto hodnocení a Oznámení záměru (Příl. H.IV) v řešeném území aktuálně zjistilo menší rozsah odpovídajících porostů. Značnou část takto mapovaných ploch představují jen degradační fáze trojštětových luk (plocha č. 4, část plochy 16 botanického průzkumu). V některých případech byly ovšem zjištěny reprezentativní a velmi dobře zachovalé
porosty, unikátní segment s hojnými výskyty zvláště chráněných druhů rostlin představuje
hlavně louka navazující východně na stávající lyžařský vlek sjezdovky Samoty (plocha č. 5
botanického průzkumu), z níž bude záměrem dotčeno cca 1,2 ha. Plocha č. 3 (cca 1,7 ha)
bude jen zčásti dotčena terénní úpravou, dále dojde k určité intenzifikaci lyžařského využívání; aktuálně se však již jedná o „dětskou“ lyžařskou louku a vliv záměru na ní proto bude nejspíše neutrální či jen lokálně nepříznivý.
Při výraznějším odebírání biomasy a ochuzování živinami tyto louky snadno přechází do
smilkových porostů (habitat 6230), naopak smilkové porosty se při vyšší intenzitě hnojení
mohly měnit v habitat 6520 (Härtel et al. 2009). To je i případ horní části P svahu nad lesíkem (jižní část plochy č. 10, cca 1,1 ha; zde se vyskytují přechodné porosty, v nichž převažují druhy nenáročné na živiny (tento segment se tak blíží jednotce 6230), ovšem vzhledem
k vysoké pokryvnosti třezalky skvrnité, jestřábníku oranžového a výskytu dalších diagnostických druhů jednotky trojštětových luk (např. zvonečník klasnatý) považuje autor tento segment spíše za mírně ochuzenou variantu tohoto typu stanoviště. Celková ovlivněná plocha
reprezentativních porostů této jednotky tak činí asi 4 ha, tedy řádově jednotky % rozlohy stanoviště 6520 v celém správním území Železné Rudy.
Ovlivnění předmětu ochrany záměrem lze na základě zjištěné rozlohy a kvality porostů
hodnotit jako pouze mírně negativní vliv (hodnota vlivu = -1). Protože při tom může být
ochuzeno druhové složení porostů (zejména o zvláště chráněné druhy – vemeník zelenavý,
prstnatec májový), je třeba rozsah negativního ovlivnění snižovat. Proto je žádoucí v rámci
zmírňujících opatření minimalizovat terénní úpravy v těchto plochách, výkopy pro pokládku
sítí atd. (viz opatření doporučená v závěru kap. 5).
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
Tento typ stanoviště je mapováním biotopů doložen v kontaktu s řešeným územím
v mokřadu pod vodárnou (mapováno jako biotop R2.2, 0,26 ha), případně u jihozápadního
okraje horní části L svahu (R2.3, 0,2 ha). Podle terénního šetření autora hodnocení se však
tento habitat vyskytuje i přímo v řešeném území (ostřicovo-mechová rašelinná až slatinná
společenstva, byť pouze v přechodných porostech na části ploch č. 2 a 13 botanického průzkumu). Ačkoliv plošný zábor stanoviště samotným záměrem je zcela minimální (max. 0,5
ha), vyvolanými změnami vodního režimu může být ovlivněna plocha větší než 1 ha. VzhleRNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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dem k celkovému rozšíření (na Šumavě vyskytuje celkem na plochách cca 1400 ha, v Žel
Rudě desítky ha) jde pouze o mírně negativní vliv (hodnota vlivu = -1), avšak s přihlédnutím ke kvalitě porostů by rozhodně nešlo o ovlivnění zanedbatelné z dalších hledisek (mj.
hojný až masový výskyt chráněných druhů). Nezbytná je tedy opět minimalizace vlivů na
stanoviště, ale i na jednotlivé druhy. U plochy č. 13 např. případný vliv velmi závisí na podobě a rozsahu terénních zásahů při budování cesty k „vyhlídkové restauraci“, která podle koordinační situace prochází přímo těmito porosty (viz opatření doporučená v závěru kap. 5).
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Bukové porosty s příměsí smrku a jedle, patří k celkově nejrozšířenějším typům přírodních
stanovišť na Šumavě (výskyt na téměř 27.400 ha). Na území řešeného záměru se přímo
nevyskytují, potenciální dotčení bylo odvozeno z výskytu na hranici s plánovanou horní stanicí lanovky - tedy v kontaktu s plánovaným průsekem sjezdovky na L svahu. Stanoviště
9110 může být záměrem dotčeno spíše teoreticky, pokud by vykácení lesních porostů v zájmové ploše nové sjezdovky ohrozilo stabilitu navazujících porostů. Toto riziko vyplývá
z možného usměrnění převládajících západních větrů a zesílení jejich případného bořivého
účinku na existující porost nad „dálnicí“.
Ve skutečnosti je však třeba zohlednit fakt, že většina porostu v ploše uvažované sjezdovky je již aktuálně vykácena (paseka) a ani případné kácení zbytku vzrostlých stromů nemůže ovlivnit stabilitu porostu výše ve svahu o nic více, než zcela běžná lesnická činnost
v tomto území. Bukové porosty (navíc s jedlí, která výrazně přispívá k posílení jejich stability)
navíc nejsou zdaleka tolik citlivé na ohrožení bořivými větry, jako je tomu v případě samotných kácených smrkových kultur. I v případě, že by k eventuelnímu narušení okolních porostů větrem skutečně došlo, byl by vliv samotného záměru sotva prokazatelný – z tohoto důvodu hodnotí autor na tento předmět ochrany nulový vliv záměru (hodnota vlivu = 0).
Vranka obecná
V případě vranky je doložen výskyt početné populace v Řezné, podle dostupných údajů je
druh rozšířen i v přítocích (včetně Grádelského potoka). K jejímu dotčení může teoreticky
docházet vlivem odběru vody z Řezné pro zasněžování. Umístění odběrného objektu (jímací
hrubocez) v regulovaném korytě prakticky vylučuje zásahy do přirozeného koryta, nedojde
zde v žádném případě ke zhoršení úkrytových možností apod. Podle hydrotechnických výpočtů bude odběrný objekt ponechávat v toku pod odběrným místem i při maximálním odběru vody průtok min. 210 l/s (přitom hodnota Q330 = 150 l/s). Toto množství je možné považovat pro výskyt druhu za dlouhodobě dostatečné; důležitou okolností je však i fakt, že se odběr pro zasněžování (a tedy i případné snížení průtoků) nepředpokládá v době rozmnožování (jarní měsíce). V této době navíc bývají průtoky dotovány táním sněhu, takže jakékoliv
narušení podmínek pro reprodukci nelze očekávat.
Z hlediska ochrany vranky obecné lze konstatovat, že působením posuzovaného záměru
v toku nedojde ke znatelnému ovlivnění podmínek pro tento druh. Podle stupnice v Tab. 1
bude vliv nulový (hodnota vlivu = 0).
Tetřev hlušec
Největší evropský kurovitý pták obvykle obývá rozlehlé jehličnaté a smíšené lesy s mozaikou rašelinišť a vřesovišť. Vyhledává lesní porosty přirozeného charakteru, bohatě strukturované a místy rozvolněné. Pro jeho biotop je charakteristické dostatečné zastoupení brusnicovitých porostů, borůvka spolu s bezobratlými živočichy tvoří základ potravy tetřeva
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň
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(STORCH 1993). V ČR stavy tetřeva od počátku 20. století klesají. Šumava v současnosti
hostí více jak 90 % české populace tetřeva hlušce; odhady početnosti aktuální populace se
podle údajů AOPK ČR pro českou stranu Šumavy pohybují kolem zhruba 250 jedinců
(www.biomonitoring.cz). Šumavská populace společně s populací v německém Schwarzwaldu představují poslední dvě životaschopné populace přežívající ve středních nadmořských
výškách v Evropě mimo Skandinávii (KLAUS & BERGMANN 1994). Trend v PO Šumava se zdá
být v posledních několika málo letech mírně pozitivní, což je dáno relativně úspěšnou reprodukcí, tedy vyvedením většího počtu kuřat v posledním desetiletí 2000-2004 (údaje Správy
NP a CHKO, viz též www.npsumava.cz).
Výskyt tetřeva hlušce na Šumavě je nerovnoměrný, a jednou z nejvýznamnějších oblastí
výskytu tohoto druhu na Šumavě je masiv Královského hvozdu a oblast Železnorudska, jehož klíčovou roli prokázal i nedávný výzkum ČSO (CHVOJKOVÁ et al. 2009). Na oblast Královského hvozdu navazuje na německé straně ptačí oblast (Vogelschutzgebiet) Grosser und
Kleiner Arber mit Schwarzeck, která chrání populaci tetřeva v počtu 30 až 40 jedinců
(CHVOJKOVÁ et al. 2009). V NP Bavorský les žije pak cca 30-50 jedinců, přičemž výskyt je
soustředěn do oblasti, která navazuje na oblast Modravských slatí a Luzného. Ochrana tohoto druhu je pro NP Bavorský les prioritou (KIENER et al. 2008). Za hlavní příčiny ubývání a
ohrožení tetřeva hlušce je považována ztráta a fragmentace biotopu (STORCH 2007). Ačkoliv
přesné důvody úbytku nejsou známy, předpokládá se, že souvisejí spíše s malou reprodukční úspěšností (ztráty vajec a mláďat), než se zvýšenou mortalitou adultních jedinců (KURKI et
al. 2000). Nejdůležitější změny biotopu jsou spojeny především se změnami lesního hospodaření. Jedná se např. o provádění holosečí, fragmentaci porostů, výstavbu lesních cest,
použití těžké techniky a chemickou ochranu porostů, intenzivní zalesňování apod.
Velmi významné je však také rušení vlivem rekreačního využití lesů. Je prokázáno vymizení tetřevů z míst se zvýšenou návštěvností (SCHERZINGER 2003) a v oblastech kolizí mezi
ochranou tetřeva a rekreačním využití provedené studie stresových hormonů (THIEL et al.
2008, TEUSCHER 2011) byl prokázán statisticky významný negativní vliv rušení na vitalitu
tetřevů. Ve zprávě ČSO z monitoringu tetřeva v oblasti Špičáku (CHVOJKOVÁ et al. 2009) byla
provedena analýza závislosti počtu pozorování tetřevů na vzdálenosti od nejbližší stezky a
bylo zjištěno, že turistický ruch na značených trasách se jako výrazně rušivý faktor projevuje
nejméně do vzdálenosti 200 m. I ve vzdálenosti několika stovek metrů je však určitý pokles
atraktivity prostředí pro výskyt tetřevů ještě patrný.
V zájmovém území není výskyt tetřeva znám, nicméně nedaleko (směr Polom, Debrník
etc.) se nachází jedno z jádrových území výskytu tohoto druhu. Posuzovaný záměr může
přinést dílčí zvýšení turistické aktivity především v této oblasti (doprava cyklistů a lyžařů k
„dálnici“ a přenesené zvýšení frekvence pohybu lidí v jádrovém území). Půjde o vliv samostatně velmi málo významný, zřejmě na hranici měřitelnosti (hodnota vlivu = 0). V případě
kumulace s dalšími uvažovanými aktivitami v okolí (plánované nové trasy a přechodová místa na hranici se SRN v oblasti mezi Ferdinandovým údolím a Debrníkem / Lackenbergem) by
však mohlo ke znatelnému ovlivnění druhu už přece jen dojít. Z tohoto důvodu je pro záměr
hodnocen mírně nepříznivý vliv i na tento předmět ochrany (hodnota vlivu -1).
Chřástal polní
Chřástal je druh bezlesých ploch s travními porosty a ladem ležícími bezlesými plochami.
Dle nálezové databáze Správy NP a CHKO Šumava je pravidelně pozorovaným druhem v
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bezlesých plochách v těsné blízkosti vleku a západně od vleku, v nálezové databázi jsou
záznamy z let 2005-2007. V letošním roce se podařilo ověřit výskyt tohoto druhu v mokřadu
východně od stávajícího vleku (těsně u hranice plánovaného rozšíření areálu). Chřástal je
tažný druh a jeho přítomnost na lokalitě a jejím okolí lze odhadovat v rozmezí měsíců květen
až srpen (max. začátek září).
V případě, že by prostor skiareálu Samoty byl využíván výhradně v zimní sezóně (primárním cílem je umožnění lyžařského využívání areálu), byl by vliv na chřástala nulový (hodnota
= 0). Časový aspekt záměru ovšem není v předložené projektové dokumentaci řešen a podle
zkušeností s obdobnými záměry lze nejspíše očekávat i nějaký letní provoz (byť třeba jen
v časově omezeném režimu). Nové dopravní zařízení (lanová dráha) bude s největší pravděpodobností s ohledem na návratnost investic využíváno i v letní sezóně, kdy chřástal řešené území využívá k hnízdění. I v tomto případě je však vliv na tento druh hodnocen jako
nanejvýš mírně nepříznivý (hodnota vlivu = -1), a to především vzhledem k okrajové poloze v rámci PO (resp. těsně za její hranicí) a minimální početnosti druhu (1-2 „páry“).
Jeřábek lesní
Lesy celé zájmové lokality jsou velmi vhodným biotopem tohoto druhu (prostorová rozmanitost, skupiny odrostlého smrkového zmlazení, množství pramenišť a drobných toků s malými světlinami, ekotony mezi lesem a bezlesím, hojné zastoupení listnatých dřevin). Z pozorování Správy NP a CHKO Šumava vyplývá, že jeřábek byl v území pozorován opakovaně.
Je to druh citlivý na fragmentaci biotopu (SWENSON 1995). Díky skrytému životu tohoto druhu
a pravděpodobně také díky rušení způsobenému těžbou v lesních porostech nebyl v jarním
období 2013 jeřábek zaznamenán přímo v šetřené lokalitě, ale byl pozorován alespoň jeden
jedinec na východní hranici řešeného území, v zamokřené mlazině směrem ke Grádelskému
potoku. Maximální početnost druhu v řešeném území lze při hnízdní denzitě 2,4–5,2 páru/km2 (Šťastný et al. 2006) odhadovat na 2-3 páry.
Zimní provoz rozšířeného areálu bude znamenat mírné zvýšení intenzity případného rušení zimujících jeřábků, případně i dílčí rušení v době toku (od poloviny III. do začátku V;
koncem léta a na podzim probíhá ještě tzv. podzimní tok - http://www.biomonitoring.cz/druhyptaci.php?druhID=136). Lanová dráha dopravní zařízení bude s největší pravděpodobností
s ohledem na návratnost investic využívána i v letní sezóně, kdy dochází k vyvádění mláďat.
Přesto je však (mj. vzhledem k okrajové poloze v rámci PO a nízké zjištěné početnosti druhu) vliv záměru na tento druh hodnocen jako pouze mírně nepříznivý (hodnota vlivu = -1).
Datel černý
Výskyt datla černého byl v okolí lyžařského areálu zjištěn v rámci prováděných průzkumů
(viz Příl. H.V k oznámení záměru). V jeho případě představuje zásah do biotopu kácení lesních porostů; tento vliv nelze zcela pominout ani s vědomím, že aktuální stav porostů určených ke kácení není aktuálně pro výskyt tohoto druhu příliš vhodný; jedná se nicméně o potenciální biotop pro sběr potravy a a priori nelze vyloučit ani hnízdění.
Početnost druhu v řešeném území lze na základě jeho nízké hnízdní denzity (na Šumavě
1,4 páru na 10 km transektu – viz např. Hora et al. 2010) odhadovat na pouhý jeden pár, pro
něhož představuje dotčené (odlesněné) území zcela zanedbatelnou součást biotopu. Vliv
záměru na tento druh je s ohledem na jeho minimální početnost (jediné teritorium) a nepatrný podíl záměrem ovlivněného biotopu hodnocen jako na hranici nulového a mírně nepříznivého (hodnota vlivu = 0 – -1).
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Tab. 4. Přehled očekávaných vlivů na dotčené předměty ochrany lokality Natura 2000. Intenzita vlivu
je uvedena jako maximální očekávaná. V závorce je uveden potenciální podmíněný vliv za předpokladu, že nedojde ke kumulativnímu působení s dalšími vlivy (tetřev) nebo v případě, že by areál Samoty
byl využíván pouze v zimním období (chřástal).
Předmět ochrany
6230 - smilkové trávníky
6520 - trojštětové louky
7140 - přechodová rašeliniště
9110 - acidofilní bučiny

vranka obecná

tetřev hlušec
chřástal polní
jeřábek lesní
datel černý

Popis očekávaných vlivů

Významnost
vlivu

- nepatrná redukce rozlohy předmětu ochrany v EVL,
hrozí snížení kvality některých dochovaných výskytů
- nepatrná redukce rozlohy předmětu ochrany v EVL,
ale snížení kvality některých dochovaných výskytů
- nepatrná redukce rozlohy předmětu ochrany v EVL,
snížení kvality některých dochovaných výskytů
- ohrožení stability okolních porostů kácením je zcela
srovnatelné s běžným vlivem lesnické činnosti; vliv je
pod hranicí prokazatelnosti
- nedojde ke znatelnému ovlivnění biotopu druhu (bez
zásahu do přirozeného koryta toku, dostatečný zůstatkový průtok, odběr vody mimo období rozmnožování)
- druh se v území záměru nevyskytuje (možné ovlivnění jádrového území jen v případě kumulace s vlivy
dalších záměrů a činností - přenesení rušivých vlivů)
- okrajová poloha v rámci PO, nízká početnost (negativní ovlivnění možné jen v letní sezóně)
- okrajová poloha v rámci PO, nízká početnost (celoroční ovlivnění)
- okrajová poloha v rámci PO (dotčení jen nepatrné
části biotopu jediného páru)

-1
-1
-1
0

0

-1 (0)
-1 (0)
-1
0 – -1

4.4. Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokality
Předpokládané projevy realizace záměru a běžného využívání sportovního areálu
vůči EVL a PO Šumava lze očekávat jako pouze mírně nepříznivé až zanedbatelné.
Územní či ekologická celistvost lokalit EVL ani PO Šumava nebude záměrem významně
negativně ovlivněna.

4.5. Hodnocení možných kumulativních vlivů
Vlivy vyplývající přímo z posuzovaného záměru z hlediska ochrany předmětných druhů
v lokalitě soustavy Natura 2000 nejsou významně negativní. Z hlediska možných kumulací
vlivů lze uvažovat některé další záměry a koncepce, známých zpracovateli v širším území.
V předchozí kapitole je uvažován případný vliv na tetřeva hlušce už i v případě, že by
určité kumulace vlivů mohly nastat. Je nutno zdůraznit, že mírný negativní vliv se v tomto
případě týká výhradně příspěvku posuzovaného záměru Rozvoj Skiareálu Samoty. Potenciální vliv jiných případných záměrů či aktivit (např. turistické zpřístupnění dosud nepřístupných části hraničního hřebene, které jsou součástí jádrového území) není předmětem tohoto
hodnocení a o jeho významnosti nelze z tohoto posouzení vyvozovat žádné závěry.
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5. ZÁVĚRY
5.1. Závěr
Realizace hodnoceného záměru „Rozvoj Skiareálu Samoty, Železná Ruda“ nemá významné negativní účinky z hlediska předmětů ochrany evropsky významné lokality
Šumava či ptačí oblasti Šumava. Záměr rovněž významně neovlivní celistvost uvedených lokalit soustavy Natura 2000.

Významné negativní vlivy záměru s největší pravděpodobností nevzniknou ani ve
spojení s jinými známými koncepcemi a záměry.

Přesto je na místě požadovat, aby byly při provádění záměru uplatněny v co nejširší
míře opatření a postupy, směřované k maximálnímu zmírňování vlivů na předměty ochrany.
Dodržování zmírňujících opatření může být důležité i pro získání případných výjimek
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Výjimky mohou být podmíněny respektováním vhodných pracovních postupů, vhodné doby
realizace záměru apod.

5.2. Doporučovaná opatření k eliminaci či zmírňování vlivů
1) Realizaci záměru, především však provádění rušivých činností při terénních úpravách
v horní části obou svahů (kácení lesních porostů, zemní práce, provoz nákladních vozidel
a jiné techniky pohyb pracovníků) směřovat v co největší míře mimo hnízdní období
chráněných ptačích druhů, které se vyskytují v bližším okolí (jeřábek, chřástal, datel).
2) Předcházet riziku ohrožení stability okolního lesa ve všech nových průsecích sjezdovek,
lanovek, případně lyžařských propojení, a to zapláštěním nově vzniklých porostních okrajů (s maximálním využitím zpevňujících dřevin přirozené druhové skladby). V případě
sjezdovek je vhodné vytvářet nelineární porostní okraje.
3) Zmírňovat v rámci návrhových lokalit ovlivnění porostů přírodních stanovišť, především
a) vlivy na travní porosty s přírodními stanovišti lze aspoň částečně zmírňovat vylouče-

ním terénních úprav či výkopů inženýrských sítí, které by mohly narušit vodní režim,
eliminací technického zasněžování, pojezdů techniky (rolby apod.);
b) minimalizovat urychlování odtoku vody - pro příčné odvodnění sjezdovek je vhodné

využít pouze mělké terénní průlehy, nikoliv odvodňovací stružky, soustřeďujícími povrchový odtok, případně lze pro zpomalení odtoku propojit odvodnění sjezdovky
s akumulačními nádržemi.
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4) Eliminovat ozvučení a noční osvětlení sjezdovky zasahující do ptačí oblasti (minimalizace
zásahů do biotopu datla a jeřábka a případně i potenciálního biotopu sov - kulíšek, sýc,
ačoliv tyto druhy nebyly prokázány).
5) Minimalizace ovlivnění přírodního prostředí ve vzdálenějších místech (s ohledem na biologický cyklus citlivých druhů nejlépe stanovením sezónnosti provozu dopravních zařízení
(vedle zimní sezóny např. jen v době 15.6–15.9. z důvodu ponechání klidového období v
hnízdní sezóně ptáků a době vyvádění mláďat – mj. jeřábek lesní, tetřev hlušec i další
druhy v širším okolí).
6) Na plochách sjezdovek preferovat či aspoň umožnit mimo zimní sezónu šetrné zemědělské hospodaření (kosení luk, případně extenzivní pastva). V případě lokality určené k výsadbě vysoké zeleně (horní část P svahu) je možné převést tuto plochu do PUPFL (jako
dílčí kompenzaci za zábory lesních porostů v okolí). Naopak stávající lesní pozemky v lokalitách spojovacích lyžařských průseků je v případě schváleného odlesnění vhodné převést na travní porosty (z důvodu minimalizace újmy na biodiverzitě a ekologické stabilitě
se doporučuje preferovat extenzivní kosení před pastvou).
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7. POUŽITÉ ZKRATKY
EVL

evropsky významná lokalita

CHKO chráněná krajinná oblast
IS EIA

informační systém EIA (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp)

NP

národní park

PO

ptačí oblast

SCI

Sites of Community Importance (lokality v zájmu Evropských Společenství podle
směrnice o stanovištích; v české legislativě nazývány evropsky významné lokality)

SPA

Special protected area (území zvláštní ochrany podle směrnice o ptácích; podle
české legislativy ptačí oblast)
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