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Zpracovatel projektu:   Projektový ateliér AD s.r.o.  

 Hosín 165,  

                                           373 41 Hluboká nad Vltavou 
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 381 01 Český Krumlov  

  IČ: 26050561, DIČ: CZ26050561 
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Spolupráce:  

RNDr. Ondřej Bílek : Hodnocení významnosti vlivů záměru na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti (tzv. “naturové hodnocení”) dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.  

RNDr. Oleg Ditrich CSc.: Faunistika vybraných skupin bezobratlých živočichů 

zájmového území rekreačního objektu Dolní Vltavice se zaměřením na výskyt chráněných a 
ohrožených druhů. Posouzení případného vlivu zamýšlené výstavby mariny na výskyt těchto 
živočichů. 

Ing. Aleš Friendrich:   Vegetační průzkum lokality se záměrem stavby “Rekreační 

komplex a marina Dolní Vltavice” 

Ladislav Lešák: Ornitologický průzkum lokality 

Mgr. Jan Šamata, Mgr. Martin Šandera:  Průzkum obojživelníků plazů a savců 

(zejména drobných)k záměru výstavby rekreačního střediska a mariny Dolní Vltavice 

Ing. Stehlíková - Studio D-akustika s.r.o.: Akustický posudek pro záměr 

rekreační komplex s přístavištěm Dolní Vltavice  
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ČÁST  A  

ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

A.1. Obchodní firma   

   

SUNNY PORT a.s. 

     

    

 

A.2. IČ :        

  282 24 094 

 

 

 

A.3. Sídlo (bydliště) :   

Bělohorská 274/9, 160 00 Praha 6  

 

 

 

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného oznamovatele 

 Ing. Josef Dastych, tel.: 603 424 557, e-mail:  jdastych@centrum.cz 
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ČÁST B.  

ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B. I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

 Název: Rekreační komplex s přístavištěm Dolní Vltavice 

 Záměr je podle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o posuzování 
vlivů) zařazen do kategorie II. bod 10.10 „Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a 
související zařízení v územích chráněných podle zvláštních předpisů“, ke kterému je příslušným 
úřadem pro vedení zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí ČR. Součástí je také přístaviště 
pro jachty, které je zařazeno do kategorie II. bod 10.9 “Rekreační přístavy na jachty a malé čluny”, ke 
kterému je příslušným úřadem pro vedení zjišťovacího řízení Krajský úřad Jihočeského kraje. Jelikož 
jsou oba záměry úzce provázány, jejich posouzení je provedeno současně a příslušným úřadem k 
vedení zjišťovacího řízení je nadřízený orgán, Ministerstvo životního prostředí ČR. Obytná část, která 
zahrnuje výstavbu bytů v bytových domech a rodinných domech je brána jako součást rekreačního 
komplexu,i když se jedná o výstavbu pro bydlení, která nepodléhá zákonu o posuzování vlivů.   

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

 Výstavba celého areálu je plánována etapovitě. I. etapa zahrnuje výstavbu ZTV, hotelu C, 11 
bytových domů (7x typ A, 1x typ B, 2x typ D, 1x typ E) a 20 rodinných domů typ F. V II. etapě budou 
vybudovány welness hotel typu G a 4 bytové domy (3 x typu A a 1x typu D). Ve III. etapě pak bude 
vybudováno přístaviště pro jachty typu marina s obslužným objektem.  

 Areál bude obsahovat 2 hotelové objekty s celkovým počtem 240 lůžek (160 -welness hotel + 
80 hotel), dále zde bude celkem 219 bytů s 657 lůžky (179 bytů v bytových domech a 40 v rodinných 
domech, na jeden byt jsou plánovány průměrně 3 lůžka). I. etapa je na celkové ploše 5,6 ha, II. etapa 
na 2,3 ha a III. etapa na cca 3,2 ha. Areál bude mít celkovou rozlohu přibližně 11,1 ha. Přístaviště 
bude mít maximálně celkem 80 míst pro jachty o velikosti do 9 m (plánováno je 40 míst pro lodě 4-8 
m a 40 míst pro lodě velikosti 6-9 m). 

B.I.3. Umístění záměru  

   

 Kraj:  Jihočeský 

 Obec:  Černá v Pošumaví 

  Frymburk  

 pozemky KN: p.č. 589/24, 589/66  a část p.č. 1503/1 k.ú. Černá v Pošumaví,  

  část plochy p.č. 884/1 k.ú. Frymburk 



Rekreační komplex s přístavištěm Dolní Vltavice 
Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb., přílohy č.4 

 

      S t r á n k a  | 8                                                                                                         Ing. Hana Pešková -  DHW s.r.o. 

 

 

obr. č. 1: Orientační zákres záměru do ortofotomapy (podklad www.mapy.cz) 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 Předmětem oznámení je výstavba rekreačního komplexu s kombinovaným typem ubytování. 
Budou zde jednak hotelová lůžka a také byty v bytových domech a rodinných domcích. Jedná se o 
kombinaci rekreačního a trvalého pobytu. Součástí bude také přístaviště sportovních lodí (plachetnic) 
s celkem 80 stáními. Rekreační komplex je umístěn v okrajové části CHKO Šumava, která je současně 
Evropsky významnou lokalitou Šumava.  

 Na pravém břehu Lipna je stále v platnosti stavební uzávěra a nejsou zde v návaznosti na 
posuzovanou lokalitu známy žádné plánované záměry či rozvojové plochy. Na levém břehu Lipna na 
Dolnovltavickém poloostrově a v okolí se v současné době připravují následující záměry nebo jsou v 
platných územních plánech navrženy následující rozvojové plochy, které mají navrženy podobné 
využití jako je posuzovaný záměr a jsou svou rozlohou významné: 

 
obr. č. 2: Nejbližší plánované záměry či rozvojové plochy(podklad www.mapy.cz) 
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1. Rozvojová plocha OV-52. V platném územním plánu je pro tuto plochu občanského vybavení 
přípustné využití poskytující veřejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, 
vzdělávací služby netechnického charakteru, péči o rodinu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 
zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, bydlení, ubytování, stravování, služby a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Přípustné je zde zřizovat a 
provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, úřady státní správy, služebny policie, požární 
zbrojnice, zdravotnická střediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím 
území, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvků parteru, nákupní zařízení, čerpací 
stanice pohonných hmot, ostatní podnikání a služby, pokud nevyžadují vyhlášení ochranného pásma 
a negativně neovlivňují své okolí, nezbytná technická infrastruktura. Plochy byla součástí i 
předchozího ÚPn Černé v Pošumaví. 

  V současnosti je na části této plochy projektován záměr Hotelový resort Relax Dolní Vltavice 
- investorem je společnosti EDIKT a.s.. Záměr navazuje na probíhající rekonstrukci hotelu Relax. Areál 
je navržen na ploše 2,03 ha a budou zde umístěny objekt depandance k hotelu Relax, welness 
centrum, letní bufet, venkovní bazén, lanové centrum, venkovní tenisová hřiště a 11 apartmánových 
domů. Celková kapacita komplexu bude 230 lůžek. Součástí areálu bude parkoviště s 98 
automobilovými stáními (+ 14 stání pro ZTP) a základní technická infrastruktura (komunikace a 
zpevněné plochy, rozvody kanalizace, přípojka a rozvody vody, přípojka a rozvody el. energie). V roce 
2010 došlo k redukci plánovaného záměru na kapacity: plocha záměru 0,9861 ha, 54 lůžek, 77 
parkovacích míst. Areál se nachází západně od posuzovaného záměru, navazuje na zastavěné území 
osady Dolní Vltavice a je nejbližším záměrem podobného rekreačního zaměření jako je posuzovaný 
záměr. Tento záměr je také v souladu s ÚPnSÚ Černá v Pošumaví a je stejně jako posuzovaný záměr 
součástí v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje navržené rozvojové plochy nadmístního 
významu SR 20 pro sportovní a rekreační využití s možností vybudování přístaviště.  

 Tento záměr a další záměry, které budou v budoucnu realizované na této rozvojové ploše 
mohou mít ve spojení s posuzovaným záměrem přímé kumulativní účinky, a to především ve zvýšení 
dopravní zátěže a s tím spojené navýšení hlukové zátěže, v ovlivnění krajinného rázu, vlivu na vody 
(vypouštění předčištěných odpadních vod do VN Lipno) a ve vlivu na přírodní poměry území. 
Posoudit lze kumulaci vlivů jen s tímto záměrem (Hotelový resort Relax), u kterého jsou známy 
parametry.  

2. Rozvojová plocha smíšená obytná - bydlení, sport a obč. vybavení BR-OV- 44 Radslav, na této 
ploše jižně od sídla Radslav je navrženo využití bydlení, sportovní a občanskou vybavenost. Plocha 
byla navrhována již předchozí územně plánovací dokumentací. Pro lokalitu je uloženo pořízení a 
vydání regulačního plánu. Zatím není znám konkrétní záměr, který by zde mohl být realizován. 
Vzhledem ke vzdálenosti od posuzovaného záměru se zde mohou přímo projevit kumulativní účinky 
spojené s větší dopravní zátěží úseku silnice z Černé v Pošumaví do Bližné a také společné působení 
ve vypouštění odpadních vod do VN Lipno. Zatím nelze tyto vlivy konkretizovat.  

3. Rozvojová plocha občanského vybavení OV-42, plocha občanského vybavení, sportu OS-45 a 
bydlení v rodinných domcích BR-41 jsou navrženy severovýchodně od stávající zástavby Radslavy. V 
současné době není znám konkrétní záměr, který by zde měl být realizován. Pro potenciální 
kumulativní vlivy platí to samé jako pro plochu BR-OV-44 Radslav.  

4. Šumavská elektrická dráha - v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (tento ještě nebyl 
v době zpracování oznámení schválen) je na tomto území navržena trať lehké železnice Šumavské 
elektrické dráhy (v ZÚR JčK označeno jako úsek D 18 Lipno nad Vltavou- Frymburk - Černá v 
Pošumaví). Jedná se o vytyčení koridoru pro tuto železniční trať, záměr není zatím připravován k 
realizaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, jejímž hlavním účelem je řešit dopravní 
obslužnost levého břehu Lipna a propojení rekreačních center Lipenské oblasti a Šumavy, neprojeví 
se zde kumulativní vlivy. Pokud by tato liniová stavba byla realizována, došlo by ke snížení dopravní 
zátěže této rekreační oblasti osobními automobily, z tohoto pohledu by se kumulativní účinky 
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projevily spíše kladně (snížení emisí výfukových plynů a hlukového zatížení) a projevily by se kladně i 
ve spojení s dalšími možnými či plánovanými rekreačními komplexy v dané oblasti.   

5. Rekreační a hotelové komplexy na sousedním Hruštickém poloostrově: v době zpracování 
oznámení jsou   známy tyto projekty v různých fázích stavební přípravy:  

5.1.Rekreační park Lipno a přístaviště Hruštice - tento záměr byl v roce 2009 posouzen v procesu 
EIA a bylo vydáno MŽP ČR podmíněné kladné stanovisko. Jedná se o výstavbu rekreačního 
komplexu s 9 objekty apartmánů, 17 řadovými domky rekreačního ubytování, 63 samostatnými 
domy rekreačního ubytování, 16 dvojdomky rekreačního ubytování. V rámci tohoto areálu budou 
vybudovány také ČOV, sportovní a rekreační plochy a základní infrastruktura. Doporučená 
varianta má kapacitu celkem 435 lůžek. Přístaviště bylo původně navrženo pro 147 lodí, v rámci 
projednání EIA bylo nakonec doporučena varianta přístaviště pro 40 lodí o maximální délce 9 m.  

5.2.Obytná a rekreační zóna v lokalitě Kovářov - pro tento záměr bylo vydáno územní rozhodnutí 
pro 21 rodinných domů, 19 objektů rekreačního ubytování, 5 objektů sportovního a rekreačního 
využití, 2 loděnice, ČOV a příslušná technická infrastruktura.  

5.3 Lipno Nature Resort je záměr rekonstrukce rekreačního střediska Větrník. Tento rekreační 
komplex na ploše cca 3 ha má plánovanou kapacitu 351 lůžek v různých typech rekreačních 
objektů.  

 Tyto komplexy mají jiné dopravní napojení než posuzovaný záměr. Kumulativní vlivy se 
mohou projevit v oblasti vypouštění vod do VN Lipno. Jinak jsou tyto záměry pohledově, dopravně i 
územně odděleny od posuzované lokality.  

6. Změnou č. 1 ÚPn SÚ Frymburk navrhovaná přístaviště v okolí sousedního Hruštického 
poloostrova.  
  tab. č. 1: V ÚPnSÚ Frymburk schválená přístaviště pro jachty 

číslo lokality v ÚPn název lokality velikost přístaviště 

ÚPn Frymburk 

č. 149 případně 151 Frymburk 30 lodí 

- Lojzovy paseky 50 lodí 

- Frýdava kotviště 10 lodí 

Změna č. 1 ÚPn Frymburk 

100,1 Hruštice 40 lodí 

100,3 Hruštice 70 lodí 

100,9 Hruštice 40 lodí 

100,5 Kovářov 50 lodí 

100,6 Kovářov 100 lodí 

100,8 Kovářov 50 lodí 

100,2 Hrdoňov 100 lodí 

100,7 Hrdoňov 100 lodí 

 
Na plochách určených územním plánem pro výstavbu přístavišť jsou podle regulativů závazné 

části územního plánu přípustné veškeré stavby a zařízení přístaviště včetně souvisejících terénních 
úprav a manipulačních ploch. Podmíněně přípustné jsou stavby ubytovacích zařízení a doprovodných 
staveb a zařízení. Pro objekty platí regulativy zastřešení formou šikmých střech a použití v místě 
obvyklých a tradičních materiálů a barev. Rovné střechy jsou vyloučeny.   
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Pro problematiku využití vodní nádrže Lipno I. byl vypracován Hydroprojektem Praha a 
Povodím Vltavy a.s.  “Územně plánovací podklad využití vodní plochy a břehových pozemků VN Lipno 
I.”, který byl projednán na OkÚ Český Krumlov v roce 2000. Jeho cílem bylo stanovit přípustné 
zatížení hladiny Lipenské nádrže i jejích břehových pozemků zejména rekreačními aktivitami. Rozvoj 
jachtingu byl zařazen mezi doporučované aktivity. Bylo vytipováno umístění a rozdělení přístavů v 
břehových partiích celé Lipenské nádrže. Tento materiál není závazný, ale je jediným, který se zabýval 
kapacitou a možným zatížením Lipna I. a jeho vhodností pro lodní sport. Navržené rozmístění 
přístavů respektuje možnosti využití pro plachetnice a také uvažuje možné nevhodné koncentrace 
plavidel v jedné lokalitě. V lokalitě Dolní Vltavice je navržen sportovní přístav s kapacitou 50 lodí. V 
nejbližším okolí jsou uvažovány přístavy v Kovářově, Hrušticích a Hrdoňově (odpovídající umístěním a 
kapacitou navrženým přístavištím ve změně č. 1 ÚPn Frymburk).  

Pro úplnost je uveden přehled všech navržených přístavů na vodní nádrži Lipno I.: Lipno nad 
Vltavou (100 lodí), Kobylnice (20 lodí), Modřín (20 lodí), Přední Výtoň (10 lodí), Frymburk (50 lodí), 
Hruštice-východ (100 lodí), Hruštice-západ (50 lodí), Komplex Kovářov-jih (2 x 50 lodí), Kovářov-sever 
(100 lodí), Dolní Vltavice (50 lodí), Jestřábí (150 lodí), Jachtklub Černá v Pošumaví (150 lodí), škola 
jachtingu (50 lodí), Hůrka (100 lodí), Karlovy Dvory (340 lodí), Karlovy Dvory-východ (100 lodí), 
Karlovy Dvory-západ (100 lodí), Jenišov (50 lodí), Horní Planá (150 lodí) a Bližší Lhota (20 lodí). Dále 
jsou zde navržena veřejná kotviště na čtyřech lokalitách. Celkový počet kotevních stání je při 
maximálně uvažované realizaci všech staveb 1 850 lodí s tím, že ve skutečnosti může být celkový 
součet překročen až o 10 %, přičemž zvýšení počtu plavidel v jednotlivých lokalitách by nemělo být 
vyšší než 20 %. Jelikož se jedná o územně plánovací podklad, nelze ho považovat za závazný.  

Kumulativní a synergické účinky se zde mohou projevit především v zatíženosti vodní plochy 
Lipna plachetnicemi, což může mít lokální vliv na kvalitu povrchových vod a částečně i na krajinný ráz 
oblasti. V dopravní zatíženosti se kumulativní účinky těchto přístavišť a posuzovaného záměru 
neprojeví, jelikož je dopravní obslužnost řešena po jiných komunikacích.  

 Přímé kumulativní a synergické vlivy těchto záměrů s posuzovaným nelze vzhledem ke 
vzdálenosti, jejich prostorové oddělenosti a jiné dopravní obslužnosti předpokládat. Kumulace vlivů 
se může projevit ve vypouštěním odpadních vod do stejného recipientu, kterým je VN Lipno. Odpadní 
vody z přístavišť budou přečerpávány na nejbližší ČOV.   

Shrnutí: Z přehledu možných plánovaných či již k realizaci připravených záměrů vyplývá, že v poslední 
době dochází k většímu tlaku na zastavění této části levého břehu Lipna. Je to způsobeno i tím, že v 
již schválených územních plánech jednotlivých obcí a sídelních útvarů jsou schváleny rozsáhlé plochy 
pro rekreační a sportovní využití. Všechny výše uvedené záměry, včetně posuzovaného, jsou v 
souladu s platnými územně plánovacími dokumenty. Tento stav je důsledkem snahy o využití velkého 
rekreačního potenciálu vodní nádrže Lipno I. na plochách, které byly k tomuto účelu v rámci 
schvalování jednotlivých územních plánů (velkého územního celku i jednotlivých obcí) také schváleny 
Správou NP a CHKO Šumava. Důvodem k takto rozsáhlým plochám určeným pro rekreační využití a 
nacházejících se zároveň v CHKO Šumava bylo i to, že se v minulosti uvažovalo o změně hranic CHKO 
Šumava tak, aby odpovídaly hranicím Biosférické rezervace Šumava, čímž by tato oblast byla mimo 
CHKO Šumava. Vyhlášením tohoto území za Evropsky významnou lokalitu Šumava, která má hranice 
shodné s hranicemi CHKO Šumava, došlo i ke změně v pohlížení na ochranu tohoto území, které sice 
není tak přírodně hodnotné jako území biosférické rezervace, ale má ochranný potenciál pro 
navazující cennější území  CHKO a NP Šumava a slouží také jako migrační území pro živočišné druhy, 
které jsou předmětem ochrany v EVL a PO Šumava. Z tohoto důvodu je zřejmé, že území zůstane 
součástí CHKO, a proto je zapotřebí podrobit jednotlivé záměry, byť jsou v souladu s platnými 
územními plány a také v souladu s nově navrženými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, 
důkladnějšímu vyhodnocení vlivů na životní prostředí, především vlivů na přírodní složky.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že posuzovaný záměr může mít s dalšími záměry kumulativní  a 
synergické vlivy především z hlediska dopravního zatížení a z toho vyplývající větší hlukové zátěže, z 
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hlediska ochrany povrchových vod (stejný recipient pro všechny odpadní vody, kterým je VN Lipno I.)  
a vlivů na krajinný ráz oblasti. Realizací všech záměrů dojde zároveň k záboru zemědělské půdy, ke 
změně využívání pozemků, ke změně přírodních podmínek i s vlivem na biotopy chráněných živočichů 
a rostlin, k fragmentaci území s účinky na migrační prostupnost území a propojenost chráněných 
území. Vyhodnocení závažnosti těchto kumulativních a synergických vlivů je, v míře dané 
posuzováním jednoho záměru, předmětem jednotlivých kapitol tohoto oznámení. Posouzení 
kumulativních vlivů není možné řešit pouze v rámci jednoho záměru, neboť zde nelze stanovovat 
podmínky a ovlivňovat podobu jiných záměrů. Nebyly zvažovány kumulativní účinky všech záměrů na 
levém břehu Lipna, tzn. vzdálenějších záměrů bez přímého propojení s posuzovanou lokalitou, které 
jsou také schváleny příslušnými územními plány a navrženy v Zásadách územního rozvoje JčK, neboť 
toto by mělo být spíše předmětem posouzení právě ZÚR JčK a jednotlivých územních plánů obcí, 
případně Územní studie Šumavy, která tuto oblast řeší jako samostatný celek. Posuzovaný záměr (I. a 
II. etapa) je v souladu s nově schváleným ÚPn Černá v Pošumaví (schválen 27.4.2009), u kterého 
nebyl příslušnými orgány státní správy uplatněn požadavek vypracování vyhodnocení řešení 
územního plánu na udržitelný rozvoj území, které by obsahovalo posouzení vlivu této koncepce na 
životní prostředí, na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 Záměrem oznamovatele - investora, je vybudování rekreačního komplexu s přístavištěm pro 
plachetnice v atraktivní části Lipenské oblasti Šumavy a na pozemcích, které jsou k tomuto účelu 
určeny platným územním plánem. Záměr je navržen ve 3 etapách, z toho pro některé objekty a 
plochy  I. etapy byla již vydána 2 pravomocná územní rozhodnutí (územní rozhodnutí “ZTV- Vltavice - 
východ” vydané MěÚ Horní Planá dne 22.11.2006 pod č.j. 506/výst/06-Kr a územní rozhodnutí “ZTV 
Dolní Vltavice pro RD vydané MěÚ Horní Planá dne 9.3.1999 pod č.j. 56/výst./99-Ra). Při 
projednávání žádosti o změnu těchto platných územních rozhodnutích bylo vydáno Správou NP a 
CHKO Šumava stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že záměr 
samostatně nebo ve spojení s jinými může mít vliv na území evropsky významné lokality či ptačí 
oblasti.  

 Oznamovatel chce zhodnotit jím zakoupené pozemky, které podle schváleného územního 
plánu mohou být využity pro smíšenou obytnou výstavbu a občanské vybavení. Dle platného 
územního plánu Černé v Pošumaví rozvojová smíšená obytná plocha OV-BR-51 (občanské vybavení a 
bydlení v rodinných domcích) může zahrnovat navržené pozemky rodinných domů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Do ploch bydlení lze 
zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního 
prodeje o výměře větší než 1500 m2. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a 
zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s 
bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Plochy samostatného občanského 
vybavení a nevýrobních služeb včetně ploch pro sport a sportovní zařízení např. obchody, provozovny 
služeb, drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (kadeřnictví, 
krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). 
Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací 
stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, zřizování 
místních komunikací, nezbytná tech. infrastruktura, veřejná zeleň. Jako nepřípustné využití jsou zde 
uvedeny činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová 
výroba a sklady. 

 Varianty umístění nebyly zvažovány, protože záměr je ve své I. a II. etapě v souladu s 
územním plánem Černé v Pošumaví. Pro přístaviště (III. etapa), které  je v k.ú. Frymburk je  současné 
době projednávána změna č. 4 ÚPnSÚ Frymburk, kde je doporučena varianta přístaviště s kapacitou 
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do 80 lodí. Pokud tato změna ÚPn Frymburk nebude schválena, nebude možné realizovat III. etapu 
posuzovaného záměru, tj. výstavbu přístaviště a souvisejících staveb v k.ú. Frymburk.  

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

 Projektovou dokumentaci pro potřeby územního rozhodnutí zpracoval Projektový ateliér AD 
s.r.o. - Ing. arch Jaroslav Daněk v roce 2008. Projekt je rozdělen celkem do 3 etap. Záměr je na 
rozvojové ploše občanského vybavení OV-BR 51 (v návrhu ZÚR JčK plocha nadmístního významu pro 
funkci sportovně rekreační SR 20). Část plochy byla navrhována již předchozí územně plánovací 
dokumentací. Celá plocha je odsouhlasena v novém, platném Územním plánu Černé v Pošumaví (byl 
schválen veřejnou vyhláškou č.2/2009 dne 27.4.2009)  
 
   tab. č. 2: Přehled regulativů daných pro rozvojovou plochu OV-BR-51 
         platným ÚPn Černá v Pošumaví - I. a II. etapa záměru 

Druhy regulativů OV-BR-51 

Plošné regulativy 

zastavěnost budovami max. 10 % 

zastavěnost celková max. 30 % 

velikost stavebních parcel min. 600 m2 

Výškové regulativy 

Výška budovy v NP 1 NP+P 

Výška budovy do hřebene v metrech max. 11,5 m 

Prostorové regulativy 

Střecha - typ sedlová, polovalbová, valbová 

Střecha - sklon 35-40ᵒ 

Střecha - barevnost 
tmavě šedá, černošedá, břidlicově 

šedá 

půdorys budovy 
převážně obdélníkový 1:1,5 - 1,3 

Veškeré nátěry musí být matné, barvy tlumených lomených odstínů 

 
 Předmětem I. etapy je výstavba objektů, pro které již bylo vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí o umístění stavby smíšené zóny sportovně rekreační, občanského vybavení, bydlení, 
doplňující sportovní aktivity a cestovní ruch, včetně staveb ZTV, obsahující komunikace, chodníky, 
trafostanici, kabelové vedení NN, vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, telekomunikační 
vedení a požární nádrž vydané Stavebním úřadem MěÚ Horní Planá dne 22.11.2006 pod č.j. 
506/výst/06-Kr. Tímto územním rozhodnutím bylo povoleno umístění hotelu o zastavěné ploše 960 
m2, bytového domu o zastavěné ploše 270 m2, dvou bytových domů o zastavěné ploše 570 m2 a dvou 
rodinných domů o zastavěné ploše 148 m2, dvě trafostanice a kabelové vedení NN, telekomunikační 
vedení, komunikace a chodníky, kanalizace splašková a dešťová, vodovod a požární nádrž. Dále bylo 
vydáno územní rozhodnutí č.j.56/výst./99-Ra pro rodinné domy. Předmětem I. etapy je také doplnění 
ploch o další objekty dle následujícího přehledu: 
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tab. č. 3: Přehled objektů I. etapy 

Typ objektů 
Zastavěná plocha 
(1 objekt/celkem) 

Počet objektů 
schválených/nových 

Počet lůžek/bytů 

Bytový dům A 266 m2/1 862 m2 2/5 
210 lůžek celkem- 

každý BD 10 bytů (celkem 70 bytů) 

Bytový dům B 564 m
2 

1/0 60 lůžek - 20 bytů 

Hotel C 957 m
2 

1/0 80 lůžek 

Zkosený dům D 596 m
2  

/1 192 m
2 

0/2 
120 lůžek celkem- 

každý dům 20 bytů (celkem 40 bytů) 

Zkosený dům E 591 m2 0/1 57 lůžek - 19 bytů 

Rodinný dům F 103 m2 / 2 060 m2 1/19 
120 lůžek celkem - 

každý RD 2 byty (celkem 40 bytů) 

 

 Navržená stavba hotelu je ze severní strany jako přízemní s podkrovím, z jižní strany je z 
důvodů výškového převýšení o jedno patro vyšší. V přízemí (1.NP) hotel obsahuje nástupní prostory, 
restauraci s kuchyní a 130 místy, salonek, konferenční místnost, sociální zařízení, kanceláře, pokoj 
pro personál, byt správce a technické zázemí. V patře (2.NP) je umístěno 20 pokojů a technické 
zázemí. V podkroví (3.NP) je umístěno také 20 pokojů s technickým zázemím, ale vlivem šikmých 
střech o menší podlahové ploše. Objekt bude vybaven výtahem.  

 Předmětem II. etapy je výstavba welness hotelu a 4 bytových domů dle následujícího 
přehledu: 
tab. č. 4: Přehled objektů II. etapy výstavby 

Typ objektů 
Zastavěná plocha 
(1 objekt/celkem) 

Počet objektů Počet lůžek/bytů 

Bytový dům A 266 m2 /798 m2 3 
90 lůžek celkem- 

10 bytů (celkem 30 bytů) 

Bytový dům E 591 m2 1 60 lůžek - 20 bytů 

Welness hotel C 1 900 m2 1 160 lůžek 

objekt obsluhy pláže 252 m2 1 - 

  

 Předmětem III. etapy je výstavba sportovního přístaviště s objektem zázemí mariny. Objekt 
mariny je navržen o zastavěné ploše 900 m2, bude zde umístěno pohotovostních 6 bytů, dále zde 
bude restaurace s 80 místy a s kuchyní. Stavba je navržena jako jednopodlažní s podkrovím a do 
terénu zapuštěným suterénem. Celý suterén objektu bude zabírat zázemí mariny. Toto podlaží bude z 
důvodu svažitosti terénu částečně zapuštěné. O podlaží výše bude vytvořena zčásti vyhlídková terasa 
a zčásti prostory restaurace, salónku a jim příslušné technické vybavení a sociální zázemí. V podkroví 
bude vystavěno 6 pohotovostních bytů. Pro budovu zázemí budou platit regulativy z ÚPnSÚ 
Frymburk (obsažené ve změně č. 4): 

 
            tab. č. 5: Regulativy budovy zázemí přístaviště dle změny č. 4  
   ÚPnSÚ Frymburk v k.ú. Frymburk - III. etapa záměru 

zastavěnost budovami  max. 10 % 

maximální zastavěnost  max. 20% 
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výška budovy max. 1.NP + podkroví 

výška budovy do hřebene  max.9 m 

sklon střechy  35-45ᵒ 

 

 Samotné přístaviště bude vybudováno na vodní hladině Lipna. V době zpracování tohoto 
oznámení je projednávána změna č. 4 ÚPn Frymburk, jejíž součástí je právě návrh rozvojové plochy 
přístaviště (mariny). Jako doporučená varianta byla zvolena varianta s kapacitou do 80 míst pro 
plachetnice. V rámci budování a provozu přístaviště nebudou prováděny práce na prohlubování dna 
vodní nádrže, přístaviště bude tvořeno krátkou sypanou hrází kolmou ke břehové hraně nádrže a 
plovoucími moly a zpevněnou plochou na východní okraji (viz mapová příloha č.H.3.I.6). Pobřeží bude 
ponecháno bez zásahu kromě místa napojení sypané hráze na břeh na západním okraji přístaviště a 
zpevněné plochy na východním okraji přístaviště.  

 Dále je navržena komunikace (jedná se o prodloužení obslužné komunikace rekreačního 
komplexu I. a II. etapy a také k obslužné komunikace k ČOV), která bude na břehu ukončena 
kruhovým objezdem na východním okraji přístaviště, který bude sloužit hlavně k manipulaci při 
nakládce a vykládce lodí. Přístaviště bude vybaveno také parkovištěm pro automobily posádek lodí. 
Vjezd do prostoru přístaviště bude umožněn pouze osobním automobilům posádek lodí a obsluhy 
mariny, pro tyto účely bude vjezd do přístaviště opatřen odemykatelnou mechanickou zábranou. 
Přístaviště bude veřejné a bude mít sezónní provoz cca od dubna do října. Mimo sezónu budou 
plavidla zazimována na parkovacích plochách rekreačních komplexu bez nutnosti zřízení speciálního 
objektu zimoviště. 
 
tab. č. 6: Celkový přehled ploch všech stavebních etap záměru 

Plochy jednotlivých 
součástí 

I. etapa II. etapa III. etapa celkem 

zastavěné plochy 
objekty  

7 225 m2 3 444 m2 780 m2 11 449 m2 

komunikace 3 858 m
2 

840 m
2 

1 045 m
2 

5 743 m
2 

chodníky a zpevněné 
plochy 

4 234 m2 1 220 m2 1 600 m2 7 054 m2 

dlážděné plochy 4 420 m2 2 985 m2 1 672 m2 9 077 m2 

veřejná zeleň a 
zpevněné 
zatravněné plochy 

28 784 m2 15 189 m2 26 682 m2 70 655 m2 

vyhrazená zeleň 
(zahrady kolem RD) 

11 436 m
2 

- - 11 436 m
2 

celkem 55 875 m
2 

23 678 m
2 

31 779 m
2 

11,1 ha 

  

 Konstrukce všech staveb v areálu budou jednotné, základové konstrukce budou řešeny 
betonovými pásy, svislé konstrukce budou provedeny jako zděné z keramických tvárnic 
SUPERTHERM, vodorovné konstrukce budou tvořeny keramickými stropy. Objekty budou zastřešeny 
klasickým krovem, krytina bude tvořena systémem Bramac tmavě šedé barvy, zdivo soklu bude 
provedeno z lomového kamene nebo ze šumavského sbíraného kamene, omítky budou provedeny 
štukové hladké s možností použití světlých pastelových barev. Dřevěné obklady budou opatřeny 
světlým lazurovým lakem, výplně otvorů budou dřevěné s izolačním dvojsklem. Všechny stavby jsou 
navrženy jako bezbariérové. Objekty hotelů a bytových domů budou mít 2 nadzemní podloží a 
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podkroví, s polovalbovými střechami o sklonu 40ᵒ, rodinné domy budou přízemní s podkrovím a 
sedlovou střechou o sklonu 40ᵒ.  

 V rámci I. etapy bude vybudováno celkem 195 volných parkovacích míst rozmístěných u 
jednotlivých objektů s tím, že každý objekt rodinného domu typu F bude obsahovat 2 parkovací 
místa, tzn. 40 parkovacích míst krytých v rodinných domech. V rámci II. etapy bude vybudováno 95 
parkovacích stání a v III. etapě pak 36. Celkový počet volných parkovacích stání bude 326 + 40 krytých 
parkovacích stání v rodinných domech.  

 Součástí návrhu je i umístění pláže pro rekreanty v jihovýchodní části areálu na břehu Lipna.  
Se zřízením pláže souvisí také vybudování objektu obsluhy pláže (II. etapa). Pláž by měla být písčitá s 
travnatými plochami pro slunění.  

 Architektonické řešení jednotlivých objektů je uvedeno v příloze č. H.3.IV. 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  I. etapa v roce 2011 (po vydání potřebného územního a 
stavebního povolení) 

Předpokládaný termín ukončení stavby:  není stanoven, předpokládá se celková doba výstavby 3 roky  

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 Kraj: Jihočeský 

 Obce: Černá v Pošumaví a Frymburk 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

• územní rozhodnutí a stavební povolení pro jednotlivé etapy záměru podle stavebního zákona - 
příslušným úřadem je Stavební úřad Horní Planá 

• stavební povolení pro vodohospodářské stavby a povolení nakládání s vodami podle zákona o 
vodách - příslušným úřadem je MěÚ Český Krumlov 

• žádost o vydání souhlasu odnětím půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb. - příslušným úřadem 
je Krajský úřad Jihočeského kraje 

• žádost o kácení dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb. - příslušným úřadem bude Správa NP a CHKO 
Šumava 

•  žádost o povolení výjimky ze zákazu pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů podle zákona č. 
114/1992 Sb. - příslušným úřadem je Správa NP a CHKO Šumava  

• žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu II. stupně vodárenského odběru z vodní nádrže 
Lipno I pro úpravu vody Loučovice podle zákona o vodách - příslušným úřadem je MěÚ Český 
Krumlov 

• žádost o souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa, podle zákona o lesích - příslušným 
úřadem je MěÚ Český Krumlov 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda a  ochranná pásma  

B.II.1.1. Zemědělská půda 

tab. č.  7: Pozemky rekreačního komplexu s  přístavištěm 

k.ú. č. pozemku druh pozemku celková výměra BPEJ etapa 

Černá v Pošumaví 589/24 orná půda 56 001 m
2 

9 36 21 I. etapa 

Černá v Pošumaví 589/66 orná půda  19 075 m
2 

9 36 21 II. etapa 

Černá v Pošumaví 1503/1 ostatní plocha 33 199 m2 - I. etapa 

Frymburk 884/1 vodní plocha 12 566 925 m
2 

- III. etapa 

 I. etapa bude umístěna na pozemku p.č. 589/24 k.ú. Černá v Pošumaví, II. etapa na pozemku 
p.č. 589/66 k.ú. Černá v Pošumaví a III. etapa na pozemku 884/1 k.ú. Frymburk. Pozemek p.č. 1503/1 
je silnicí z Bližné do Dolní Vltavice a budou zde provedena pouze napojení ZTV rekreačního komplexu 
na tuto komunikaci.  

 Pozemky p.č. 589/24  a p.č. 589/66 jsou v kultuře orná půda součástí zemědělského půdního 
fondu (ZPF) V současné době jsou zatravněny a polointenzivně zemědělsky využívány. Pozemky mají 
celkovou rozlohu cca 7,5 ha. Oznamovatel požádá příslušný orgán ochrany ZPF o trvalé vyjmutí částí 
těchto pozemků ze ZPF, a to částí, kde budou vybudovány rekreační objekty i rodinné domy, 
zpevněné plochy a komunikace. Vyhrazená zeleň u jednotlivých rodinných domů může zůstat v 
kultuře zahrada součástí ZPF, ostatní plochy zeleně budou veřejným prostranstvím. Předpokládá se, 
že skrývka kulturních vrstev půdy bude dle podmínek vydaného souhlasu provedena pouze pod 
zastavěnými a zpevněnými plochami a komunikacemi.  

 Před vlastní stavební činností bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy na určených 
místech dle souhlasu s odnětím půdy ze ZPF a tato bude deponována na určené části pozemků. 
Skrývka bude s největší pravděpodobností, dle podmínek příslušného souhlasu, prováděna průběžně, 
v souladu s etapovitostí záměru. Ornice bude uložena na samostatné deponii, odděleně od ostatní 
skrývky (tj. skrývky podorniční, neplodné zeminy), aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Deponie by 
měla být také chráněna před zcizením a zaplevelením. Po ukončení stavební činnosti lze hospodárně 
využit ornici na zbývající ploše areálu -  plochy zeleně nebo podle konkrétních podmínek souhlasu 
s odnětím půdy ze ZPF může být použita hospodárně i mimo areál (např. na sousedních 
zemědělských pozemcích).  

 Pozemek p.č. 884/1 k.ú. Frymburk je vodní plochou, která nepatří do ZPF. Podle zákona č. 
334/1992 Sb.,  mohou být sice také vodní plochy zařazené do ZPF, ale pouze rybníky určené pro chov 
ryb, závlahové vodní nádrže atd. Vodní nádrže Lipno I. mezi tyto typy nelze zařadit. Na tomto 
pozemku bude realizováno přístaviště se zázemím v břehových partiích. Na pevninské části tohoto 
pozemku zůstane zachována zeleň v co největším možném rozsahu.  

Dotčené pozemky ZPF mají bonitovaně půdně ekologickou jednotku (BPEJ) 9 36 21. BPEJ je 
charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí 
a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku.  

 Klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a 
vývoj zemědělských plodin. V tomto případě se jedná o region č.9, označovaný jako chladný vlhký, 
s průměrnou roční teplotou menší jak 5 °C, s průměrným ročním úhrnem srážek větším jak 800 mm, 
s nulovou pravděpodobností suchých vegetačních období a s vláhovou jistotou větší než 10. 
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 Hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou 
určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, 
stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím 
opatřením. V tomto případě se zde nachází typ 36, tedy kryptopodzoly modální, podzoly modální, 
kambizemě dystrické, případně i kambizem modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, 
převážně středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v 
chladném klimatickém regionu.  

 Sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského 
pozemku, zde se jedná o mírný sklon 3-7° s jižní expozicí. Skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu 
štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy. Konkrétně 
se jedná o ž slabě skeletovitou, hlubokou až středně hlubokou půdu s obsahem skeletu 10-25 %. 

 Metodický pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996 rozděluje půdy dle jejich 
produkčních schopností do pěti tříd. Podle BPEJ náleží tyto pozemky do I. třídy ochrany zemědělských 
půd, kam jsou zařazeny v jednotlivých klimatických regionech bonitně nejcennější půdy, převážně 
v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a 
to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. V tomto případě, kdy je záměr v souladu s územním plánem, kde byl 
vyhodnocen vliv řešení územního plánu na ZPF, je možné tyto pozemky vyjmout pro účely uvedené v 
územním plánu ze ZPF. Vzhledem k tomu, že se dle BPEJ jedná o chladný region, jsou pozemky 
postradatelné pro zemědělské využití neboť se zde nepředpokládá vysoká zemědělská produkce.  

  V rámci územního rozhodnutí  “ZTV Vltavice - východ” pro část I. etapy byl vydán Krajským 
úřadem Jihočeského kraje  souhlas s odnětím půdy ze ZPF o celkové výměře 1,167 ha (zastavěné 
plochy objektů, zpevněné plochy a plochy komunikací). Tento souhlas bude buď doplněn o další 
navržené plochy nebo bude vydán nový souhlas pro všechny etapy záměru.  

B.II.1.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 Sousední pozemek p.č. 588 k.ú. Černá v Pošumaví má výměru 4 492 m2 a náleží mezi 
pozemky určené k plnění funkcí lesa. Tento lesní pozemek nebude stavbou rekreačního komplexu 
dotčen, nebudou zde dělány žádné terénní zásahy ani zde nebude zřízena žádná skládka či deponie 
zemin a stavebních materiálů. Během fáze výstavby bude tento pozemek chráněn před možnými 
vlivy ze stavební činnosti. V areálu bude plnit funkci vzrostlé zeleně, nebudou zde umisťována žádná 
zařízení areálu.  

B.II.1.3. Ochranná pásma 

 Záměr je v ochranném pásmu lesa (tj. 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí 
lesa).  Dále se na celé ploše záměru nachází ochranné pásmo II. stupně vodárenského odběru z vodní 
nádrže Lipno I. pro úpravu vody Loučovice (jedná se o celý areál). Po realizaci plánovaného 
Skupinového vodovodu Lipenská oblast bude navrženo přehodnocení tohoto ochranného pásma.  

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

 Období výstavby 

 Pro období výstavby bude vybudována s dostatečným předs hem přípojka na veřejný 
vodovod z Dolní Vltavice. Vzhledem k etapovitosti stavby a k tomu, že výstavba bude probíhat v různé 
intenzitě, se předpokládá běžná spotřeba vody pro stavební účely a pro sociální účely pracovníků na 
stavbě. Pitná voda pro pracovníky na staveništi bude přivážena balená. 

 Období provozu 

 Zásobování navrhovaného komplexu pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní 
přípojkou ze stávajícího veřejného vodovodu Dolní Vltavice. Pro provoz komplexu nebude zapotřebí 
voda pro technologické účely. Rozvody pitné vody budou provedeny i v přístavišti, kde budou pro 
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potřeby plachetnic zřízeny kapličky s pitnou vodou. Vydatnost stávajících vrtů (celkem 1,8 l/s)  pro 
zásobování vodovodu a také kapacita vodojemu jsou dostačující. Pokud v budoucnu (po realizaci 
dalších možných záměrů dle schváleného ÚPn Černá v Pošumaví) vzniknou větší nároky na odběr 
pitné vody bude pravděpodobně zapotřebí zvýšit kapacitu vodojemu. 

 V budoucnosti bude také možné napojení celé osady, včetně nových rekreačních komplexů 
na plánovaný Skupinový vodovod Lipenská oblast (v ZÚR JčK je navržen v lokalitě koridor V8 tohoto 
vodovodu). Zdrojem Skupinového vodovodu Lipenská oblast budou již vybudovaný vrt HJ5 
(jihovýchodně od Bližné, vydatnost 14 l/s) a štola Josefův důl (západně od Mokré, vydatnost 13 l/s). 
Zdroje mají zpracován návrh ochranný pásem. Dle provedených průzkumů se jedná o vodu, která se 
vyznačuje vysokou kvalitou a ve většině sledovaných ukazatelů odpovídá požadavkům vyhlášky na 
pitnou vodu. Surová voda z jednotlivých zdrojů bude čerpána do navrhované sdruženého objektu 
úpravny vody s vodojemem Lískovec 2 x 600 m3 v blízkosti vodojemu Bližná. Upravená voda bude 
dopravována ve směru Horní Planá, ve směru Černá v Pošumaví (do VDJ Černá starý), do Radslavy a 
do Dolní Vltavice, odkud bude dále dopravována směrem (vodovodní řad veden po dně Lipenské 
vodní nádrže) Hruštice-Kovářov, Lojzovy Paseky, Předmostí, Frymburk, Přední Výtoň, Kobylnice, 
Slupečná a Lipno nad Vltavou. 

 Předpokládaná potřeba pitné vody byla vyčíslena podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která uvádí směrná čísla 
roční spotřeby vody m3 pro druhy provozoven: 

- hotely a penziony s restaurací na jedno lůžko v budovách, kde většina pokojů má WC a 
koupelnu(sprchu) s teplou vodou: 200 m3/lůžko/rok 

- byty a rekreační byty na 1 obyvatele bytu - s výtokem, WC a koupelnou (sprchový či vanový kout) s 
průtokovým ohřívačem či elektrickým bojlerem: 46 m3/obyvatele/rok  

•  hotelová lůžka (240 lůžek)  48 000 m3/rok 

• byty (657 lůžek) 30 222 m3/rok 

• přístaviště (80 lodí cca  160 lůžek)   1 227 m3/sezónu tj. 613,5 m3 /rok 

 celkem (při 70% obložnosti komplexu) 55 184 m3/rok 

 Jedná se o hrubý výpočet pravděpodobné potřeby pitné vody při vysokém vytížení 
rekreačním komplexu. Je zde reálný předpoklad, že skutečná obložnost hotelů a tudíž spotřeba vody 
bude mnohem nižší. V navazující projektové dokumentaci budou nároky na vodu zpřesněny. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

B.II.3.1. Elektrická energie 

 Elektrická energie bude používána pro provoz hotelů, ubytování v bytových a rodinných 
domech, restaurací, plavidla v přístavišti, které bude bude opatřeno novým přívodem elektrické 
energie. Objekty budou vytápěny elektrickými kotli, uvažuje se využití tepelných čerpadel. Dále bude 
el. energie používána pro osvětlení, běžný provoz hotelů a další obvyklé činnosti. Pro potřeby areálu 
bude vybudována nová přípojka NN a 3 trafostanice. 

B.II.3.2. Paliva 

 Ve fázi výstavby budou paliva pro nákladní automobily a stavební mechanismy čerpána z 
běžné obchodní sítě. Pro potřeby stavební činnosti nebude na staveništi zřizována čerpací stanice. 

 Pro provoz nebudou zapotřebí žádná paliva. Areál nebude vybaven plynovou přípojkou. Pro 
plachetnice, které mohou být vybaveny pomocnými motory, zde nebude zřízena čerpací stanice. Pro 
pohotovostní účely zde budou pravděpodobně k dispozici malé zásobníky na palivo v bezpečnostních 
jímkách o velikosti objemu nádob (nebo dvouplášťové nádoby) s vodohospodářsky zabezpečenou 
plochou pro tankování.  
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B.II.3.3. Suroviny 

 Pro výstavbu jednotlivých objektů areálu, komunikací a parkovacích ploch budou zapotřebí 
stavební materiály, pohonné hmoty a mazadla pro stavební mechanismy a nákladní automobily. 
S ohledem na velikost a charakter stavby je zřejmé, že si stavba nevyžádá zřízení nových lomů či 
navýšení výrobních kapacit provozů na výrobu stavebních materiálů. Pro výstavbu budou zapotřebí 
běžně dostupné stavební materiály dostupné v obchodní síti. Samotný provoz areálu nebude 
nevyžadovat žádné suroviny.  

 Na plánovanou sypané molo bude zapotřebí kamenivo, které bude přiváženo pravděpodobně 
z nedalekého kamenolomu (Dobývací prostor Černá v Pošumaví s chráněným ložiskovým územím 
Černá v Pošumaví II.), kde v současnosti zde probíhá těžba, výroba a prodej drceného kameniva pro 
betonárky, obalovny živičných směsí a pro stavby. V této fázi není vyčíslena potřeba tohoto 
kameniva. vzhledem k velikosti zmiňované stavby lze předpokládat, zásoby ložiska budou dostačovat 
a nebude zapotřebí zahájení těžby na jiném ložisku.   

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 Období výstavby 

 Předpokládaná doba výstavby areálu je 3 roky. Stavební materiály a vzniklé stavební odpady 
budou dopravovány po stávajících komunikacích. V dané fázi nelze přesněji stanovit dopravní zatížení 
vyvolané výstavbou, která navíc bude probíhat etapovitě, s různou intenzitou. Doprava v této fázi 
výstavby se bude řídit plánem organizace výstavby, který musí zohlednit dopravní zátěž na veřejných 
komunikacích. Bilance zemin je plánována jako vyrovnaná, takže si stavba nevyžádá zvýšený přesun 
zeminy.  

Výstavba přístaviště si vyžádá terénní úpravy břehových partií, objem těchto prací nebude 
většího rozsahu, takže si nevyžádá použití těžší techniky než je obvyklé při běžné stavební činnosti. 
Potřeba kameniva pro sypané molo a tudíž intenzita související dopravy nákladními automobily není 
v této fázi projektové přípravy zatím vyčíslena. Na základě podrobnějších projektu v následných 
fázích projektové přípravy stavby bude toto zahrnuto do plánu organizace výstavby tzv. POV. 

 Období provozu 

 Pro dopravu do rekreačního komplexu bude využívána stávající silnice č.III/1638 Černá v 
Pošumaví - Bližná - Dolní Vltavice - přívoz - Kyselov s tím, že se předpokládá provoz aut pouze ze 
směru z Černé v Pošumaví. Z této komunikace bude vystavěna odbočka na areálové komunikace, 
které budou sloužit pouze pro obyvatele, návštěvníky areálu a přístaviště. Hlavní areálová 
komunikace o šíři 6 m bude sloužit zároveň jako obslužná komunikace pro plánovanou ČOV.  Vedlejší 
komunikace k jednotlivých objektům bud mít šíři 3,5 m. Dále bude areál vybaven parkovacími mísy a 
zpevněnými chodníky pro pěší (částečně i nezpevněné kvůli vsakování vody).  

 V rámci I. etapy bude vybudováno celkem 195 volných parkovacích míst s tím, že každý 
objekt rodinného domu typu F bude obsahovat 2 parkovací místa, tzn. 40 parkovacích míst krytých v 
rodinných domech. V rámci II. etapy bude vybudováno 95 parkovacích stání a v III. etapě pak 36. 
Celkový počet volných parkovacích stání v areálu bude 326 + 40 krytých parkovacích stání v 
rodinných domech.  Počet hotelových parkovacích míst je celkem pro I. a II. etapu 118,  u těchto lze 
počítat s 1,5 obrátkami denně (tj. 118 x 1,5 x 2 = 354 jízd denně), u ostatních míst pro potřeby 
bydlení a přístaviště  lze počítat s 1 obrátkou denně (tj. 248 x 2 = 496 jízd denně). Celkově lze při 
maximálním vytížení a návštěvnosti počítat s pohybem 366 automobilů tj. s celkem 850 průjezdy 
osobních aut denně ve vrcholné letní sezóně. Tohoto stavu ve skutečnosti bude málokdy dosaženo, 
průměrná dopravní zátěž se může pohybovat kolem 50 % maximální kapacity a mimo hlavní letní 
sezónu ještě méně. Pro potřeby hotelů (zásobování) budou zapotřebí cca 2 LNA/denně tj. 4 průjezdy 
LNA denně. 
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 K navezení lodí do přístaviště dojde především hned po vybudování přístaviště, kdy se počítá 
s navezením plachetnic na začátku sezóny s využitím cca 10 LNA denně (doba trvání této činnosti 
bude asi 1 měsíc). Dále bude využito možnosti zakotvení lodí v přístavu přímo z vodní hladiny tzn. bez 
nutnosti použití nákladního automobilu, kdy tyto lodě využití jiná přístaviště na Lipenské vodní 
nádrži. Předpokládá se zazimování lodí na parkovacích místech v přístavišti a rekreačním areálu, k 
tomuto účelu nebude budován žádný speciální objekt.  

 Veškerá doprava bude směřovat po silnici III/1638 do Černé v Pošumaví, kde dojde k 
víceméně rovnoměrnému rozdělení dopravy do 3 směrů: na Horní Planou, na Frymburk a na Český 
Krumlov.  Podíl dopravy směřovaný přívozem do Kyselova se předpokládá nízký, tímto směrem spíše 
přibude cyklistických a pěších návštěvníků pravého břehu Lipna.  

  

Jiná infrastruktura  

  Jiná infrastruktura nebude pro potřeby rekreačního komplexu a přístaviště budována.  

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší  

 Pro vytápění a další potřeby rekreačního areálu se nepředpokládá využití žádného 
spalovacího zdroje. Všechny objekty budou vytápěny el. energii, kdy je uvažováno s využitím 
tepelných čerpadel.  

 Období výstavby 

 V období výstavby budou liniovým zdrojem znečištění ovzduší nákladní automobily přivážející 
stavební materiály. Plošným zdrojem znečištění pak bude samotná stavební činnost, v rámci které 
může být umístěno i pár nevýznamných bodových zdrojů. Plocha tohoto plošného zdroje je prakticky 
shodná s plochou zastavěných a zpevněných ploch. V rámci těchto prací budou do ovzduší 
uvolňovány emise výfukových plynů ze stavebních mechanismů a z nákladních automobilů na 
staveništi. Dále zde budou působit emise tuhých znečišťujících látek (TZL) ze sekundární prašnosti při 
provádění zemních prací. Stanovení množství emisí během výstavby fakticky není možné a při 
přípravě staveb tohoto rozsahu a délky výstavby se běžně neprovádí. Působení tohoto plošného i 
liniového zdroje znečištění bude vzhledem k velikosti stavby a trvání výstavby nízké a přechodné. Při 
nepříznivých meteorologických podmínkách (např. sucho, větrné počasí) bude pravidelným 
skrápěním omezován vznik sekundární prašnosti.  

 Znečištění ovzduší při stavební činnosti lze úspěšně minimalizovat vhodnými technickými 
opatřeními v plánu organizace výstavby např. používáním stavebních mechanismů v odpovídajícím 
technickému stavu, kropením prašných povrchů během stavby, realizací stavebních prací v co 
nejkratším termínu, snížením přejezdů stavebních mechanismů, racionalizací stavebních postupů atd.  

 Období provozu 

  K provozu komplexu nebude využíván žádný zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší. 
Objekty budou vytápěny elektřinou s pravděpodobným využitím tepelných čerpadel.  

 Doprava související s provozem komplexu bude liniovým zdrojem znečištění ovzduší (jízdy na 
veřejných komunikacích) a současně plošným zdrojem (jízdy po parkovišti a obslužných 
komunikacích). Mezi běžně sledovanými škodlivinami z automobilové dopravy jsou zejména oxidy 
dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (CXHY) a pevné částice (TZL). Za nejzávažnější škodliviny 
jsou pak obecně považovány NOX a benzen. Sekundární prašnost vlivem pojezdu aut bude minimální, 
neboť se v areálu komplexu budou pohybovat na zpevněných komunikacích a plochách.  

 Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními 
faktory, které byly určeny pomocí programu MEFA v.02. doporučeným MŽP ČR. Tímto programem 
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jsou dány jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět 
vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na 
kvalitu ovzduší. Je počítáno s průměrnou rychlostí 50 km.  

- zásobování nákladními vozidly do 3,5 t (LNA):       2 denně 

- jízdy osobních automobilů:  366 denně   
 
tab. č. 8:   Emisní faktory pro vozidla 

typ vozidla / emisní 
faktor 

NOx 

(g/km a vozidlo) 
CO 

(g/km a vozidlo) 

CxHy 
(g/km a 
vozidlo) 

benzen 
(g/km/vozidlo) 

tuhé látky 
(PM10) 

LNA 0,2350 0,2087 0,0947 0,0013 0,0288 

Osobní automobily 0,1175 0,2615 0,0434 0,0019 0,0005 

 Pro výpočet je uvažováno s maximálními možnými hodnotami emisí při průměrné rychlosti 
50 km/hod. v průběhu celého roku, které však nebudou ve skutečnosti především z důvodu 
sezónnosti   hotelových pobytů a mariny prakticky dosahovány: 

2 LNA (diesel) x 250 pracovních dní  

366 OA (benzín) x 365 dní  

 
tab. č. 9:  Roční emise škodlivin z dopravy (příspěvek- liniový zdroj) 

typ vozidla / emise 
NOx 

(kg/rok/km) 
CO 

(kg/rok/km) 
CxHy 

(kg/rok/km) 
benzen 

(kg/rok/km) 
tuhé látky 

(PM10) 

Nákladní auta 
do 3,5 t 

0,235 0,2087 0,0947 0,0013 0,0288 

Osobní automobily 15,6968 34,9334 5,7978 0,2538 0,0067 

Celkové průměrné 
emise (kg/rok/km) 

15,9318 35,1421 5,8925 0,2551 0,0355 

 Vypočtené emise jsou vztaženy na 1 km při průměrné rychlosti 50 km/hod. V lokalitě najedou 
automobily průměrně cca 2 - 3 km denně. Emise z plošného zdroje tj. parkovišť zvažovány nejsou 
protože se jedná o rekreační objekty a vzhledem k velikosti jednotlivých parkovacích ploch a nutné 
pojezdové dráze parkování  se bude jednat o nízké hodnoty produkovaných emisí.  

 Při výpočtu byly vzaty maximální možné pojezdy osobních automobilů, což by znamenalo 
plnou vytíženost komplexu každý den v roce, což se ve skutečnosti nepředpokládá, neboť skutečný 
počet pojezdů bude reálně nižší než 50 % maximálního počtu. Předpokládaný počet vozidel bude mít 
nerovnoměrné rozložení -  a to v čase denním i v průběhu celého týdne nebo podle sezónnosti. Při 
uvažovaném souvisejícím maximálním provozu osobních a nákladních vozidel je možné emise 
produkované na základě uvedených propočtů považovat za významně neovlivňující imisní stav 
ovzduší nad limity dle stávající platné legislativy. Se vzrůstající kvalitou technických parametrů 
motorů osobních automobilů se dá spíše předpokládat trvalé snižování emisí výfukových plynů.  

B.III.2. Odpadní vody 

 Období výstavby 

 Při výstavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště. Sociální 
zařízení bude buď napojeno na kanalizační síť nebo budou využívány chemické WC.  
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 Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné, nebude se jednat o významné objemy. 
Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 138/1973 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů během 
výstavby vznikat nebudou. 

 Období provozu 

 Z celého komplexu bude vedena oddílná splašková kanalizace s napojením na nově 
vybudovanou ČOV (realizace stavby ČOV bude předcházet a je podmínkou pro realizaci komplexu) s 
tím, že kanalizační přípojky z objektů s kuchyní budou vybaveny lapači tuků. Jednotlivé objekty budou 
napojeny na kanalizaci až po zprovoznění ČOV Dolní Vltavice. Odpadní vody z přístaviště (splaškové a 
nádní vody z lodí) budou z plavidel přečerpávány do nepropustné jímky v přístavišti, ze které budou 
tyto odpadní vody přečerpávány na ČOV.  

 Množství odpadních vod bude přibližně shodné s množstvím spotřebované vody,  tj. cca 55 
tis. m3/rok, spíše se však bude jednat o nižší hodnoty, a to vzhledem k předpokládané nižší 
obložnosti. Emisní limity a maximální množství vypouštěné odpadní vody budou stanoveny podle 
kanalizačního řádu pro obecní ČOV s tím, kvalita splaškových vod bude mít parametry obvyklé pro 
tento druh splaškových vod. Nově budovaná ČOV by měla mít dostatečnou kapacitu a bude sloužit 
pro celou Dolní Vltavici i pro nově budované rekreační záměry dle rozsahu schváleného územního 
plánu Černé v Pošumaví. 

 Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou odváděny nově vybudovanou dešťovou 
kanalizací do VN Lipno. Bilance dešťových vod je v této projektové fázi stanovena pouze orientačně a 
bude upřesněna v dalších projektových fázích. 

 Qdešť. = ψ . S . q   (ψ = součinitel odtoku, S = plocha v ha, q = intenzita 15min. deště periodicity 1)   

 Qdešť.  = 0,6 . 8,8 . 130 = 690 l/s 

B.III.3. Odpady 

 Období výstavby 

 Při vlastní výstavbě jednotlivých objektů areálu dojde k produkci odpadů běžných pro 
stavební činnosti. Se vzniklými odpady při výstavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami. Nakládání s odpady 
vznikajícími při stavební činnosti bude zajišťovat jejich původce, tedy zhotovitel stavby. Odpady 
budou předány oprávněné osobě k jejich převzetí, odstranění a využití, recyklaci. Bude zabezpečeno, 
aby co největší množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina. Bude 
uplatňována povinnost předcházení vzniku odpadů a také jejich přednostního využití před 
odstraněním. Materiálové využití odpadů bude mít přitom přednost před jiným využitím. Nadbytečná 
výkopová zemina bude náležitě využita pro v rámci staveniště. Předpokládá se vyrovnaná půdní 
bilance zemních prací. 

 V tomto období budou vznikat především odpady kategorie „O“ – ostatní odpad. Nelze 
vyloučit ani vznik odpadů kategorie „N“ – nebezpečný odpad.  

 V této fázi nelze s jistotou určit množství odpadů vzniklých v období výstavby. Následující 
přehled odpadů je orientační a je možné, že některé druhy odpadů v tomto období vůbec 
nevzniknou. Ke kolaudaci bude předložen zhotovitelem stavby způsob nakládání s odpady, neboť je 
po dobu výstavby jejich původcem. 
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     tab. č. 10:   Přehled předpokládaných odpadů vzniklých při výstavbě  

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie 
Množ.(t) 
odhad 

Způsob 
nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Ostatní 2 Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Ostatní 2 Recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly Ostatní 3 Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly Ostatní 2 Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly Ostatní 2 
Recyklace, 
odstranění 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

Nebezpečný 1 Odstranění 

17 01 01 Beton Ostatní 2 Recyklace 

17 01 02 Cihly Ostatní 1 Recyklace 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Ostatní 0,2 Recyklace 

17 01 04 Sádrová stavební hmota Ostatní 0,2 Recyklace 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahujících nebezpečné látky 

Nebezpečný 0,5 Odstranění 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

Ostatní 2 Recyklace 

17 02 01 Dřevo Ostatní 1 Využití 

17 02 02 Sklo Ostatní 0,05 Recyklace 

17 02 03 Plasty Ostatní 1 Recyklace 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpeč. 
látkami znečištěné 

Nebezpečný 0,5 Odstranění 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Nebezpečný 0,5 Odstranění 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

Ostatní 2 Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Ostatní 1,5 Recyklace 

17 04 07 Směsné kovy Ostatní 1 Recyklace 

17 04 09 
Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami 

Nebezpečný 0,2 Odstranění 

17 04 10 Kabely obsahující nebezpečné látky Nebezpečný 0,2 Odstranění 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Ostatní 0,5 Recyklace 

17 05 03 
Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

Nebezpečný 0,1 Odstranění 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

Ostatní 500 Využití 



Rekreační komplex s přístavištěm Dolní Vltavice 
Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb., přílohy č.4 

 

      S t r á n k a  | 25                                                                                                         Ing. Hana Pešková -  DHW s.r.o. 

 

17 06 03 
Izolační materiály obsahující 
nebezpečné látky 

Nebezpečný 0,1 Odstranění 

17 06 04 Izolační materiály Ostatní  0,5 
Recyklace, 
využití 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry Ostatní 0,2 Recyklace 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady 
obsahující nebezpečné látky 

Nebezpečný 1 Odstranění 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Ostatní 2 Recyklace 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

Nebezpečný 0,04 Odstranění 

20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní 1 Odstranění 

20 03 99 
Komunální odpad jinak blíže 
neurčený 

Ostatní 1 Odstranění 

 

 

 Období provozu 
 Při provozu komplexu budou vznikat odpady pravidelně v malých množstvích, převážně 
charakteru „ostatních“ (komunální odpad, odpady z kuchyně a restaurace, odpadní plasty - PE fólie, 
dřevo, obalový papír a lepenka). Jedná se o odpady převážně využitelné, s nutností separovaného 
sběru a skladování.V areálu bude zajištěno jejich třídění. Odpady charakter nebezpečných“ 
(použitých zářivek případně sorpčního materiálu, odpadních strojních a mazacích olejů (emulze)) 
budou odděleně shromažďovány a zneškodňovány odborně způsobilou firmou.   

 Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a 
jednotlivými souvisejícími prováděcími předpisy. Provozně bude zajištěno předcházení vzniku 
odpadů, třídění, bude omezováno jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Přednostně bude 
zajištěno jejich využití před odstraněním. Vzniklé odpady „O“ i „N“ budou předávány oprávněným 
osobám.  Množství odpadů vzniklých při provozu lze v této fázi pouze odhadnout. Vzhledem 
k charakteru provozu nebude produkce jednotlivých odpadů velká. Jedná se o běžné odpady, které 
nebude problematické využít, recyklovat a odstranit. 

tab. č. 11:  Přehled předpokládaných odpadů vzniklých při provozu 

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie 
Množ.(t) 
odhad 

Způsob nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Ostatní 10 Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Ostatní 10 Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly Ostatní 5 Recyklace 

16 06 02 
Nikl-kadmiové baterie a 
akumulátory 

Nebezpečný 0,006 Odstraňování 

15 01 06 Směsné obaly Ostatní 5 Recyklace 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

Nebezpečný 0,1 Odstranění 
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13 01 13 Jiné hydraulické oleje Nebezpečný 0,1 Odstranění 

13 02 05 
Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

Nebezpečný 0,1 Odstranění 

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a 
mazací oleje 

Nebezpečný 0,1 Odstranění 

13 02 08 
Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 

Nebezpečný 0,01 Odstranění 

20 01 05 Drobné kovové předměty Ostatní 0,02 Recyklace 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Nebezpečný 0,01 Odstranění 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z 
kuchyní a stravoven  

Ostatní  0,5 
Využití 

Odstranění 

20 01 25 Jedlý olej a tuk Ostatní  0,2 Odstranění 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad Ostatní 5 
Využití 

Odstranění 

20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní 20 Odstranění 

20 03 03 Uliční smetky Ostatní 0,5 Odstranění 

20 03 99 
Komunální odpad jinak blíže 
neurčený 

Ostatní 5 Odstranění 

 

B.III.4. Hluk a ostatní 

B.III.4.1. Hluk 

 Období výstavby 

 Během výstavby dojde ke zvýšení akustického zatížení lokality. Výstavba bude trvat cca 3 
roky, v jejím průběhu bude docházet k různé intenzitě hlukového zatížení. Zdrojem hluku bude 
činnost stavebních mechanismů a doprava související se samotnou výstavbou, které budou v čase 
proměnné a nestálé. Počet a typ stavebních strojů není v této fázi k dispozici, bude záviset na 
konkrétní fázi výstavby. Pro realizaci stavby budou použity standardní běžně používané stavební 
mechanismy, vzhledem k typu stavby nebude použito neobvyklých technologií, které by mohly 
znamenat vyšší příspěvek k akustickému zatížení lokality.  

 Harmonogram výstavby lze upravit tak, aby nedocházelo k většímu nasazení hlučnějších 
mechanismů souběžně. Umístění zdrojů hluku se bude také měnit a negativní vliv hluku bude časově 
omezený. Výstavba bude probíhat pouze v denní době a v pracovní dny. 

 Období provozu 

 Mezi hlavní zdroje hluku bude patřit související doprava, která by vzhledem k intenzitě  a 
umístění záměru neměla způsobit překračování příslušných hygienických limitů. Plachetnice budou 
vybaveny pouze pohotovostními motory, které budou využívány pouze v případě nepříznivých 
povětrnostních podmínek. Pro kvantifikaci předpokládaných vlivů byl vypracován firmou Studio D - 
akustika s.r.o. České Budějovice v březnu 2010 akustický posudek (viz příloha H.3.III). Stávající 
hlukové zatížení z automobilové dopravy bylo stanoveno odborným odhadem, neboť zde neproběhlo 
v minulých letech žádné měření automobilového provozu. Vstupní data byla tedy zadána na základě 
počtu domů v Dolní Vltavici a Bližné, počtu obyvatel jednotlivých obcí a také nárůstem vozidel 
rekreantů v sezóně (včetně známých nových rekreačních záměrů). Příspěvek záměru vychází z údajů 
uvedených v kapitole dopravy B.II.4. Energetický součet stávající hlukové zátěže a příspěvku 
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posuzovaného záměru byl proveden pro nejbližší obytnou zástavbu v Dolní Vltavici a Bližné (tedy na 
průjezdu obcí do Dolní Vltavice) ve výšce 6 m.  

 Podle NV č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je 
nejvyšší hygienický limit v chráněných venkovních prostorech ostatních staveb a v chráněných 
ostatních venkovních prostorech stanoven základní hladinou LAeq  55 dB pro denní dobu (6-22 hod.) a 
LAeq 45 dB pro noční dobu (22-6 hod.). Příspěvek záměru bude max. 4,3 dB, i po tomto navýšení bude 
hluk po zprovoznění záměru nižší než je hygienický limit. Tento akustický posudek navíc počítá s 
maximálním příspěvkem záměru, s tím, že se však reálně nepředpokládá maximální vytížení 
hotelových lůžek.  

tab. č. 12: Hladiny akustického tlaku v nejkritičtějších bodech jednotlivých obcí  

Bod 
výška 6 m 

6 - 22 hod. 6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 22 - 6 hod. 6 - 22 hod. 22 - 6 hod. 

LAeq 

původní stav 
LAeq 

konečný stav 
LAeq 

původní stav 
LAeq 

konečný stav 
LAeq 
rozdíl 

LAeq 
rozdíl 

A 51,3 dB 51,8 dB 41,1 dB 41,6 dB 0,5 dB 0,5 dB 

B 53,1 dB 53,2 dB 42,8 dB 43 dB 0,1 dB 0,2 dB 

C 39 dB 43,3 dB 30,2 dB 33,5 dB 4,3 dB 3,3 dB 

D 49,6 dB 52 dB 39,4 dB 42 dB 2,4 dB 2,6 dB 

                                                                  zdroj: Akustický posudek Studio D - akustika s.r.o., březen 2010 

 Samotný provoz hotelů v komplexu nebude obsahovat významný zdroj hluku. Pokud budou 
použity v provozu vzduchotechnické jednotky, které patří mezi významnější zdroje hluku, je 
zapotřebí, aby bylo vzduchotechnické zařízení navrženo v souladu s nařízením vlády č. 148/2006, o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to tak, že hluk ze zařízení vzduchotechniky 
nepřekročí po dobu používání ve vnitřním prostoru 50 dB a do venkovního prostoru rovněž 50 dB. Je 
vhodné, aby byly pevné součásti pružně odděleny od kmitajících částí a vzduchovody byly opatřeny 
buňkovými tlumiči hluku a akustickou izolací. Provoz si nevyžaduje umístění chladírenského zařízení 
pro potraviny většího rozsahu.  

 Podle NV č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je 
nejvyšší hygienický limit v chráněných venkovních prostorech ostatních staveb a v chráněných 
ostatních venkovních prostorech stanoven základní hladinou LAeq.T= 50 dB a korekcí podle přílohy č. 
3 výše uvedeného nařízení. Hluk ze stacionárních zdrojů je v denní době hodnocen po dobu osmi 
nejhlučnějších hodin, v noci po dobu jedné hodiny. Hygienický limit v denní době je LAeq.8h=50 dB, 
v noční době LAeq.1h= 40 dB. Při výskytu tónových složek nebo výrazném informačním charakteru 
hluku (řeč, hudba) se uplatňuje korekce -5 dB. 

B.III.4.2. Vibrace a záření 

 Období výstavby 

 Při stavební činnosti nebudou použity prostředky, které by byly významným zdrojem vibrací 
či nebezpečných typů záření, stavební činnost nebude probíhat v nočních hodinách.  

 Období provozu 

 Objekty komplexu včetně jejich vybavení nepatří mezi zdroje vibrací o hodnotách a 
frekvencích, které by překračovaly povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny příslušnými 
předpisy na ochrany veřejného zdraví nebo by měly vliv na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů 
v okolí provozu a rovněž není zdrojem ionizujícího ani elektromagnetického záření. V objektech 
nebude nakládáno s radioaktivním materiálem či radioaktivními odpady.  
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B.III.4.3. Radon 

 Pro potřeby stavební projektové dokumentace bude proveden radonový průzkum a podle 
jeho výsledků pak budou navržena potřebná opatření přímo ve stavebním projektu. 

B.III.4.4. Jiné výstupy 

 Nejsou známy žádné jiné výstupy než výše uvedené. 

B.III.5. Rizika havárií 

 Riziko havárií většího rozsahu způsobených provozem posuzovaného komplexu nelze 
předpokládat. Sice zcela vyloučit vznik havárie nelze, ale vzhledem k charakteru objektů by šlo pouze 
o méně závažné havárie. Stavební a technické řešení jednotlivých objektů by mělo zajistit ochranu 
životního prostředí při běžných nehodách a haváriích.  

 Provoz parkovišť automobilů má rizika spojená s únikem ropných látek z dopravních 
prostředků a rizika plynoucí z dopravních nehod. Jelikož se budou automobily pohybovat po 
zpevněných plochách, bude případný únik ropných látek sanován s poměrně nízkým rizikem 
proniknutí ropných látek do prostředí (do podloží, podzemních nebo povrchových vod). Je nezbytné 
udržovat veškerá technická zařízení v odpovídajícím technickém stavu a zamezit tak vzniku zkratu a 
požáru. Všichni pracovníci budou muset být pravidelně proškolováni, aby bylo zamezeno vzniku 
havárie selháním lidského faktoru. Požár lze považovat za nejvýznamnější riziko spojené s přímým 
ohrožením osob nacházejících se v objektu nebo v bezprostředním okolí. Při požáru může dojít ke 
vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel i mimo objekt. 
Minimalizace možnosti vzniku požáru a v případě vzniku jeho rychlá likvidace bude řešena 
standardními protipožárními opatřeními. Objekty budou vybaveny standardním souborem pomůcek 
a materiálů k řešení havarijních situací (úniky kapalných látek apod.). 

 Přístaviště bude také technicky vybaveno sanačními prostředky pro případ úniku paliv z 
pomocných motorů lodí. Provozním řádem přístaviště bude zajištěno, že zde mohou kotvit 
plachetnice v takovém technickém stavu, který by měl únik paliv a maziv z technických důvodů a také 
při manipulaci s těmito látkami vyloučit. Pokud bude pro potřeby přístaviště skladováno palivo pro 
případné tankování lodí, musí být skladováno v nádobách (malého objemu) a ve skladech, které 
budou splňovat příslušné normy pro vodohospodářské zabezpečení. Zároveň musí být zpracován 
havarijní plán pro případ úniku látek závadných vodám podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a prováděcí vyhlášky č. 450/2005 Sb. tedy tzv.  “Plán opatření pro případ 
havárie a zhoršení jakosti vod”. Palivo bude skladováno mimo inundační území. 

 Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru lze hodnotit rizika případných havárií jako 
velmi nízká. 

B.III.6. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy, zásahy do krajiny) 

 Výstavba komplexu si vyžádá vzhledem ke svažitosti pozemků terénní úpravy v místech 
staveb objektů a komunikací. nebude se jednat o významné terénní úpravy. Předpokládá se 
vyrovnaná bilance zemin a úpravy nebudou mít vliv na změnu topografie lokality.  

 Rekreační komplex na cca 11 ha v CHKO je významným zásahem do krajiny, vyhodnocení 
možného vlivu na krajinný ráz místa a oblasti je podrobněji rozebrán v příloze H.3.IV. a kapitolách 
týkajících se krajiny. 
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ČÁST C   

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

C.I.1. Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí 
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle rozmanitosti 
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu krajiny a společenských 
limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému. Cílem 
ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících 
ekosystémů.  

V současném platném vymezení ÚSES je celá plocha lipenské přehradní nádrže zahrnuta jako 
součást vodní osy nadregionálního biokoridoru K 174. V neschváleném návrhu ZÚR JčK je tato osa 
vedena podél pravého břehu nádrže, tedy mimo lokalitu. Lokalitě záměru je nejbližší RBC 587 (viz 
obr. č. 3) 

Z lokálních prvků je vymezeno nejblíže k zájmové lokalitě LBC 785 cca 280 m východně v 
údolnici na okraji lesního komplexu a lokální biokoridor. 

 
obr. č. 3: Vymezený ÚSES v lokalitě (zdroj: vegetační průzkum, Správa  NP a CHKO Šumava) 
 

 V novém ÚPnSÚ Černá v Pošumaví jsou vyznačeny pod jiným číslováním následující prvky 
ÚSES (výkres z ÚPnSÚ v příloze H.3.I.4): 

Číslo prvku ÚSES 39    (na  obr. č. 3 je označen jako RBC 587)  

Název Blíženský les 

Typ prvku Biocentrum - regionální 

Funkčnost Funkční 

Velikost 192 ha 

Charakteristika Rozsáhlé rašeliniště a cenné lesní porosty, Přírodní památka Velké bahno. 
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Číslo prvku ÚSES 40 

Název Dolní Vltavice 

Typ prvku Biokoridor lokální 

Funkčnost Částečně funkční 

Velikost 12,8 ha 

Charakteristika Břeh Lipna v prostoru Dolní Vltavice. 

 Tento lokální biokoridor 40 pokračuje podél břehu Lipna i v k.ú. Frymburk a prochází 
břehovými partiemi zájmové lokality a je v přímém kontaktu k plánovaným přístavištěm.  

Číslo prvku ÚSES 41   (na obr. č. XX je označené jako LBC 785) 

Název Vltavický les 

Typ prvku Biocentrum lokální 

Funkčnost Funkční 

Velikost 13,7 ha 

Charakteristika Rašeliniště, louka a podmáčený les zasahující do 39 D, E. Oxalis acetosella, 
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris spinulosa, Bazania trilobata, 
Calamagrostis villosa. 

  

Číslo prvku ÚSES 42 

Název Pod Vltavickým lesem 

Typ prvku Biokoridor lokální 

Funkčnost Funkční 

Velikost 3 ha 

Charakteristika Břeh Lipna jižně od Blíženského (Vltavického) lesa. 

C.I.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky a významné krajinné prvky 

C.I.2.1. Zvláště chráněná území 

Dotčené území je součástí CHKO Šumava, které byla vyhlášena 27.12.1963 výnosem 
Ministerstva školství a kultury č. 58855/63, který by novelizován výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 
5954 ze dne 17.3.1975. Konkrétně se území nachází ve III. zóně CHKO Šumava. Celková rozloha CHKO 
Šumava je 99 398 ha, z toho v okrese Český Krumlov se nachází 33 415 ha. 

 Konkretizovaný soupis předmětů ochrany CHKO: 

 Hodnoty krajiny jako povrchové utváření (geomorfologie), rozvržení lesních, zemědělských 
ploch, přírodních a polopřírodních ekosystémů, mokřadů, vodních toků v přirozených nebo 
dynamicky se vyvíjejících korytech, estetika krajiny formovaná zejména dominantními kulisami 
lesnatých hřbetů a jejich svahů, ve středních a nižších částech svahů, výjimečně na podružných 
hřbetech s více méně extenzivně obhospodařovanými travními porosty (orná půda výjimečná, 
maloplošná, převažují kosené louky a pastviny), údolní nivy a potoční terasy pokryté převážně  
členitými druhotně vzniklými lesy. Dále kulturní struktury krajiny, jako cestní síť se zvláštním 
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zřetelem na staré hluboké nebo jiné úvozové cesty, meze, snosy, kamenné zídky oddělující 
pozemky a ruiny zaniklých objektů či sídel pokryté druhotnou vegetací, tradičně a historicky 
přetrvávající sídelní útvary, zejména ty, které dosud nesou zřetelnou urbanistickou a 
architektonickou stopu  původní geneze (před rokem 1900), v tom je předmětem ochrany 
zejména původní urbanistický koncept sídla (lánová, okrouhlicová ves a jiné), zachovalé objekty 
původní lidové architektury včetně historického parteru sídel, historické estetické dimenze sídla 
(plochy a dynamický rytmus střech, štítů, horizontálních prvků, dřevin apod.) a tradiční způsoby 
lidové architektury typické pro území do roku 1900. 

 Přírodními zdroji, které jsou předmětem ochrany, jsou horninové prostředí s půdním pokryvem 
a vegetací, zásoby rašelin a zásoby dřeva, vody povrchové i podzemní, ovzduší a klimatické 
charakteristiky. 

 Vyvážené  životní prostředí představuje zejména stabilní bilanci vztahu počtu obyvatelstva a 
míry exploatace přírodních zdrojů, přičemž počet obyvatelstva a exploatace přírodních zdrojů by 
se neměla zvyšovat na úkor ničení dalších předmětů ochrany.   

 Dalším předmětem ochrany jsou polopřírodní a přírodní společenstva, zejména vytvořená ve 
vodních tocích a plochách, na mokřadech, v trvalých travních porostech a v lesích, územní 
systém ekologické stability krajiny, dále ekologická stabilita významných krajinných prvků jakými 
jsou lesy, vody, rašeliniště a potoční nivy, ale také v ekotonech-přechodových pásech mezi 
jednotlivými typy ekosystémů. Dále ekosystémy vzniklé v kulturních krajinných prvcích (např. 
snosy, sejpy, štoly apod.) 

 Součástí předmětu ochrany jsou veškeré původní či zdomácnělé druhy rostlin a živočichů, 
přičemž ochrana původních druhů má přednost před ochranou druhů zdomácnělých či 
zavlečených, invazní druhy se nepovažují za předmět ochrany. Zvláštní ochranu požívají původní 
druhy, jejichž populace je proti původnímu stavu snížena nebo dokonce existenčně ohrožena, 
ochrana takových druhů má přednost před exploatací přírodních zdrojů a uspokojováním 
potřeb bydlení, podnikání a rekreace. 

  Plán péče zatím není pro CHKO Šumava schválen. Obecně jsou základní ochranné podmínky 
CHKO uvedeny v § 26 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s tím, že podmínky jsou 
odstupňovány podle zón ochrany, nejpřísnější podmínky ochrany jsou dány pro I. zóny. V CHKO 
Šumava jsou stanoveny vyhláškou MŽP č. 422/2001 Sb., celkem 4 zóny odstupňované ochrany. V 
jednotlivých zónách platí v různé míře základní podmínky (tj. podmínky uvedené v § 26 zákona č. 
114/1992 Sb.). V první a druhé zóně je zpravidla převládajícím cílem ochrany přírodní prostředí, na 
zbývající ploše CHKO pak uchování hodnot krajiny a rozvoj jejího trvale využitelného 
obhospodařování a využívání.  Jednotlivé zóny lze charakterizovat takto: 

I. zóna: přírodní jádrová 

II. zóna: polopřirozená ochranná 

III. zóna: kulturně krajinná 

IV. zóna: okrajová sídelní 

 V první a druhé zóně je zpravidla převládajícím cílem ochrany přírodní prostředí, na zbývající 
ploše CHKO pak uchování hodnot krajiny a rozvoj jejího trvale udržitelného obhospodařování a 
využívání.  
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obr. č. 4: Zónace CHKO Šumava (http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/) 

Nejbližším maloplošných zvláště chráněným územím je Přírodní památka Velké Bahno, která 
je od zájmové lokality vzdálena cca 1,5 km vzdušnou čarou. Je tvořena komplexem společenstev 
podmáčených smrčin, rašelinných borů, mokřadních a smrkových olšin, bažinných vrbin a lučních 
pramenišť a rašeliništních fytocenóz se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů na celkové 
výměře 85,76 ha. Nachází se uprostřed souvislého lesního komplexu Bliženského lesa, území přírodní 
památky vyžaduje řízenou péči, zaměřenou především na minimalizaci účinků veškerých 
odvodňovacích příkopů a stružek, zejména v prostoru rašeliništních a prameništních ostřicových 
společenstev. Vybrané plochy by měly být nepravidelně koseny tak, aby byl omezen nástup 
společenstev s tužebníkem jilmovým a expanze náletových dřevin.  

C.I.2.2.Přírodní parky, významné krajinné prvky a památné stromy 

Zájmová lokalita není součástí přírodního parku.  

Významné krajinné prvky (VKP) rozlišuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny 
na VKP vyjmenované v § 3 odst. 1 písm. b) – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a 
dále na VKP, které jsou zaregistrovány příslušným orgánem ochrany přírody podle § 6 výše 
uvedeného zákona. V lokalitě jsou VKP ze zákona: les a vodní tok, nejsou zde orgánem ochrany 
přírody registrovány žádné jiné VKP. Les nebude  stavbami dotčen, vodní tok jen částečně.  

Nejbližšími památnými stromy jsou dvě lípy malolisté (Tilia cordata), registrované jako “lípy u 
kapličky” č. 3104, které jsou v sousedství zájmové lokality za silnicí Bližná - Dolní Vltavice a jejich stáří 
se odhaduje na 300 let. Nemají vymezené ochranné pásmo, takže platí zákonem předepsané tzn. 
základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve 
výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, 
například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. 

C.I.3. Evropsky významné lokality, ptačí oblasti 

 Zájmová lokalita se nachází v Evropsky významné lokalitě Šumava a poblíž hranic Ptačí oblasti 
Šumava. Příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Správa NP a CHKO Šumava ve svém vyjádření k  
ohlášené změně vydaných platných územních rozhodnutí na ZTV Dolní Vltavice - východ - I. etapa  
svým stanoviskem č.j. SZ NPS 11697/2008/2-NPS 11976/2008 ze dne 19.12.2008 nevyloučil vliv 
tohoto záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti viz příloha H. Z tohoto důvodu bylo 
zpracováno v červnu 2010 RNDr. Ondřejem Bílkem (autorizovanou osobou pro provádění posouzení 
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.) Hodnocení vlivů Rekreačního komplexu Dolní Vltavice na 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/
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evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. “naturové hodnocení”). Toto vyhodnocení tvoří 
přílohu H1. 

EVL Šumava CZ0314024 byla vymezena NV č. 132/2005 Sb. Její celková rozloha činí cca 171 
866 ha a rozkládá se na území Jihočeského a Plzeňského kraje. Dnešní podoba Šumavy projevující se 
v celé EVL je mnohoúrovňovou mozaikou biotopů přírodních nebo různou měrou ovlivněných 
činností člověka, která vytváří zcela ojedinělý celek s mimořádným významem nejen v rámci České 
republiky. Ve všech typech biotopů se vyskytuje celá řada vzácných a chráněných druhů rostlin a 
živočichů a samotná stanoviště mají vysokou přírodní hodnotu. Cenné jsou zejména dochované 
komplexy rašeliništních a mokřadních biotopů, pralesovité porosty i druhově bohaté porosty 
sekundárního bezlesí. Celé území je areálem výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx), lokálně je evidován 
výskyt dalších významných evropsky druhů živočichů, většinou s poměrně důležitým podílem jejich 
populací v rámci ČR, a to vydra říční (Lutra lutra), netopýr velký (Myotis myotis), vrápenec malý 
(Rhinolophus hipposideros), vranka obecná (Cottus gobio), mihule potoční (Lampetra planeri), 
perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), střevlík Ménetriesův (Carabus menetriesi pacholei) a 
rostlin hořeček mnohotvarý český (Gentianella bohemica), s dvěma menšími, ale vcelku stabilními 
populacemi. Budoucnost lesních porostů je podmíněna citlivým lesním hospodařením, porosty 
smrčin jsou ohrožovány kůrovcovou kalamitou. Luční porosty jsou na jedné straně ohroženy 
intenzivním obhospodařováním (zejména v blízkosti zemědělských farem), na druhé straně na méně 
přístupných místech absencí pravidelného hospodaření. Mokřadní a rašeliništní biotopy jsou lokálně 
ohroženy eutrofizací (zejm. v zemědělsky využívaných oblastech) a odvodňováním (většinou 
funkčními zbytky odvodňovací sítě vybudované v minulosti, výjimečně i nově zbudovaným 
odvodněním). 

K negativním vlivům patří i rychle rostoucí turistický ruch – zejména cykloturistika, dále pěší 
turistika a chataření, resp. chalupaření. V posledních letech se projevuje velmi vysoká zátěž působení 
vodní turistikou. Populace rysa je ohrožována nelegálními odstřely.   

Na území této EVL jsou tyto typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy 
přírodních stanovišť) 

3130 -  Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně       
  kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd    
 Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 
3150 -     Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion  
            nebo Hydrocharition 
3260 -  Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a      
              Callitricho-Batrachion 
4030 - Evropská suchá vřesoviště 
5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo    
 vápnitých trávnících 
6230*-  Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských  
 oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 
6410- Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách 
 (Molinion caeruleae) 
6430-  Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až  
 alpínského stupně 
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří  
 (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) 
6520 -  Horské sečené louky 
7110*- Aktivní vrchoviště 
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště 
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 
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9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 
9180*- Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 
91D0*- Rašelinný les 
91E0*- Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy  
 (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 

Předmětem ochrany jsou zde tyto druhy živočichů a rostlin: (symbol * označuje prioritní 
druhy) 

 střevlík Ménetriesův (Carabus menetriesi pacholei *) 

 vranka obecná (Cottus gobio) 

 mihule potoční (Lampetra planeri) 

 vydra říční (Lutra lutra) 

 rys ostrovid (Lynx lynx) 

 perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) 

 netopýr velký (Myotis myotis) 

 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

 srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus) 

 hořeček český (Gentianella bohemica *) 

 

 PO Šumava CZ0311041 pokrývá celý NP Šumava a část CHKO Šumava. Mezi nejvýznamnější 
druhy oblasti patří lesní kurovití ptáci, zejména tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Jeho populace na 
Šumavě je dnes jedinou reprodukce schopnou populací v rámci České republiky a představuje zhruba 
90 % výskytu v České republice. Velmi významná je i z hlediska ostatních zbytkových populací v rámci 
středohorských ekosystémů střední Evropy. Typickými stanovišti jsou v současnosti klimatické 
smrčiny, podmáčené smrčiny a náhorní vrchoviště. Velmi početná šumavská populace jeřábka 
lesního (Bonasa bonasia) je vedle Alp největší ve střední Evropě. Druh se vyskytuje v zóně 
klimatických smrčin, ve smíšených horských porostech, ale nejvyšší hustoty dosahuje v členitých 
územích, kde se prolíná les s bezlesím, často dlouhodobě neobhospodařovaným, v ekotonech na 
rozhraní smíšených porostů se zarůstajícím bezlesím, často na kontaktu s břehovými porosty kolem 
menších toků. Zejména je početný v územích s mozaikou porostů olše šedé, lísky a jeřábu (potrava) s 
jehličnany (úkryt). Velmi významná je zde i populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix), který je vázán 
hlavně na vrchoviště náhorního a zejména údolního typu, rašelinné březiny, sukcesní plochy 
sekundárního bezlesí, částečně využívané jako louky či pastviny, některé ležící ladem a v různém 
stupni zarůstání pionýrskými dřevinami. Populace tetřívka v navržené ptačí oblasti Šumava společně s 
populací ve vojenském prostoru Boletice tvoří jádro výskytu druhu v celých jižních a západních 
Čechách. Především ve smrčinách přirozeného charakteru a částečně i ve smrkových monokulturách 
ve vyšších polohách (cca nad 900 m) hnízdí v celé oblasti datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Na 
stejných stanovištích, hlavně v rozvolněných porostech a na jejich okrajích při různých typech bezlesí 
hnízdí kos horský (Turdus torquatus). Velmi početné jsou populace kulíška nejmenšího (Glaucidium 
passerinum) a sýce rousného (Aegolius funereus). Obě tyto sovy se vyskytují v celé oblasti a hnízdí jak 
ve smíšených porostech, tak i ve smrkových monokulturách, pokud zde naleznou vhodné hnízdní 
dutiny. Zejména zbytky přirozených smíšených porostů jsou místem hnízdního výskytu datla černého 
(Dryocopus martius). Rozptýleně v celé oblasti, především ve zbytcích starých bučin, hnízdí čáp černý 
(Ciconia nigra). Velmi významná je v území populace chřástala polního (Crex crex), svým výskytem 
vázaného na mozaiku antropogenního bezlesí. Pestrá mozaika bezlesých enkláv v různém stadiu 
sukcese a často ve vazbě na mokřady, vytváří specifické podmínky i pro další druhy významné z 
hlediska ochrany přírody – pro bekasinu otavní (Gallinago gallinago), hýla rudého (Carpodacus 
erythrinus), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), cvrčilku zelenou (Locustella naevia), ťuhýka 
obecného (Lanius collurio), ťuhýka šedého (Lanius excubitor), slavíka modráčka (Luscinia svecica) aj. 
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Šumava je také významnou oblastí výskytu některých druhů ptáků, jejichž populace nejsou početné, 
avšak jedná se o vzácné druhy s nízkými populačními hustotami a nebo o malé izolované populace 
významné svou reliktností. Mezi takové druhy patří sokol stěhovavý (Falco peregrinus), který zde na 
dvou lokalitách hnízdí víceméně nepřetržitě nejméně již od 80. let 20. století. Na Šumavě se vyskytuje 
a hnízdí reintrodukovaná populace puštíka bělavého (Strix uralesnis). Jedná se o jedinou oblast 
výskytu v Čechách a druhou v rámci celé České republiky. Malá izolovaná populace strakapouda 
bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) je významným reliktem oblasti. Ostrůvkovitý hnízdní výskyt je 
vázaný úzce jen na zbytky smíšených porostů přirozeného charakteru (květnaté a horské acidofilní 
bučiny pralesovitého charakteru). Lejsek malý (Ficedula parva) je indikátorem smíšených lesů 
přirozeného charakteru se zastoupením mladých vývojových stadií lesa s převahou buku.   

C.I.4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu  

 Jedinou archeologickou lokalitou v okolí Dolní Vltavice je pravěké sídliště z období mezolitu  
(450 m SSZ od kaple v Dolní Vltavici, na břehu přehradní nádrže Lipno). Další pravěká sídliště z období 
mezolitu se nachází o osady Bližná (západně od chatové oblasti Jestřábí na břehu Lipna) a u osady 
Radslav (600 m od osady na břehu nádrže Lipno). K územím s archeologickými nálezy patří intravilány 
obce Černá v Pošumaví a osad Mokrá, Hubenov, Bližná, Radslav, Plánička, Slavkovice, Muckov, 
Bednáře, Kramolín, Jámy, Rybáře, Hostinova Lhota, Dolní Vltavice a Nová Lhota.  

 Samotná lokalita záměru není archeologickou lokalitou, nenachází ani v přímém kontaktu 
archeologicky významnými místy.   

 
obr. č. 5: snímek historického mapování 1836-1852 (II. Vojenské mapování - Františkovo) 
(www.mapy.cz) 

 Na zdejší krajinu a její kulturní charakteristiky měla bezesporu, vedle neblahého období 
rozsáhlých demolic opuštěných obydlí a sakrálních staveb v pohraničních částech Šumavy v 50.-tých 
letech 20 století, největší vliv výstavba vodní nádrže Lipno, která byla postupně stavěna a zatopena 
vodami Vltavy v letech 1950-1960. Mezi největší Lipnem zaplavená sídla patřila právě Dolní Vltavice. 
Dále pak Frýdava a Horka, zatopena byla i část městyse Frymburk. Dolní Vltavice byla původně 
poměrně kompaktním sídlem s centrálním, velkým náměstím s plochou více jak 1 ha. Kostel sv. 
Linharta se nacházel uprostřed tohoto náměs . Po zatopení větší čás  tohoto sídla zde zbylo pouze 
několik málo novějších domků, památkově chráněný kostel sv. Linharta byl zničen (byl z r.1355 a byl 
památkově chráněný,  při stavbě Lipna se údajně počítalo s jeho zachováním, ale k tomu nedošlo,  
dokonce musel být kostel odstřelen, protože při nízkém stavu hladiny Lipna vyčnívala jeho věž z vody). 
Podle sčítání lidu z roku 1930 zde bylo 63 domů se 414 obyvateli, z toho bylo 16 Čechů. Ve 20 stol. 
zde pak bylo postaveno několik rekreačních objektů různé hmoty.  

http://www.mapy.cz/
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C.I.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení a staré ekologické zátěže 

 Zájmová lokalita patří mezi rekreační oblasti s malou hustotou obyvatelstva, silně ovlivněné 
dlouhodobou přítomností hraničního pásma. Je tvořena menšími městečky, obcemi a rekreačními 
komplexy hotelovými či hromadné rekreační individuální zástavby.   

 Správní území Černé v Pošumaví, jehož je dotčené území součástí, zahrnuje samotnou 
Černou v Pošumaví a ještě osady Bližná, Dolní Vltavice, Mokrá, Muckov, Plánička. Celková rozloha 
správního území je 5 038 ha (ve 2 k.ú.: Černá v Pošumaví a k.ú. Kyselov) a celkový počet obyvatel k 
31.12.2007 činil 810 obyvatel (z toho v Dolní Vltavici 12).  

Území zájmové lokality patří mezi spíše extenzivně zemědělsky obhospodařované lokality s  
rekreačním využíváním, s výrazně vysokým podílem lesních porostů a není zatěžováno nad míru 
únosného zatížení. V okolí se nenachází žádná větší průmyslová centra. Na silnici z Černé v Pošumaví 
do Dolní Vltavice nebylo v roce 2005 provedeno měření intenzity dopravy. Pro zjištění pozadí 
intenzity dopravy v oblasti byly vybrány silnice, které se nachází v okolí a dopravně souvisí s touto 
komunikací III. třídy. Úsek ČK- Černá v Pošumaví silnice č. I/39 byl zatížen 5 001-7 000 vozidly za 24 
hod., úsek této silnice z Černé v Pošumaví na Horní Planou měl zatížení 3 0001-5 000 vozidel/24 hod.,  
silnice č. II/163 z Černé na Frymburk pak měla zatížení 1 001-3 000. Přesnější měření v jednotlivých 
úsecích je uvedeno v následující tabulce:   

tab.č.13: Intenzita dopravy na souvisejících silnicích dle sčítání v roce 2005 (zdroj: 
www.scitani2005.rsd.cz) 

úsek silnice/počet vozidel za 24 hod.  NA 0A Motocykl celkem 

č.I/39 Český Krumlov - Černá v Pošumaví 1 602 4 480 92 6 174 

č.I/39 Černá v Pošumaví - Horní Planá 645 3 287 102 4 034 

č.II/163 Černá v Pošumaví - Frymburk 403 1 908 56 2 367 

 
tab.č.14: Přepočet intenzity dopravy z roku 2005 na další období pomocí růstových koeficientů 
dopravy poskytnutých Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (růstové koeficienty pro silnice I. a II. třídy) 

úsek silnice/počet 
vozidel za 24 hod.  

nákladní automobily osobní automobily 

2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030 

č.I/39 Český Krumlov - 
Černá v Pošumaví 

1842 2 035 1 434 2 243 2 307 5 152 5 690 6 048 6 272 6 451 

č.I/39 Černá v Pošumaví 
- Horní Planá 

742 819 871 903 929 3 780 4 174 4 437 4 602 4 733 

č.II/163 Černá v 
Pošumaví - Frymburk 

463 512 544 564 580 2 194 2 423 2 576 2 671 2 748 

V zájmové lokalitě není evidována žádná ekologická zátěž. Nejbližší se nachází v Pláničce, 
vzdálené více jak 4,5 km vzdušnou čarou. 

V území nejsou známy žádné zvláštní extrémní poměry, jedná se o rekreační oblast, která je 
navštěvována především v letních měsících (až 80 % roční návštěvnosti území). Z tohoto pohledu lze 
letní sezónu považovat za extrémní jev v daném území s tím, že v lokalitě s rekreačním zaměřením je 
zvýšená návštěvnost z ekonomického hlediska vítaným jevem. Extrémní poměry lze také spatřovat ve  
znečištění vodní nádrže Lipno (viz kap. C.II.2.1.).  
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C.II. Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1. Ovzduší, klima 

C.II.1.1. Klimatické podmínky 

 V roce 1971 bylo E.Quittem zpracováno klimaticko-geografické členění Československa, ve 
kterých vymezil na našem území 3 základní klimatické oblasti – teplou, mírně teplou a chladnou. Na 
základě chodu a intenzity 14 klimatických charakteristik pak vymezil v každé oblasti několik 
podoblastí.  

 Podle této rajonizace klimatických oblastí patří území v přímém okolí Lipenské přehrady patří 
do mírně teplé oblasti k rajonu MT-3. Tento rajon je charakterizován krátkým létem, mírným až 
mírně chladným, mírně vlhkým, krátkým přechodným obdobím, mírným jarem a mírným podzimem, 
zima je normálně dlouhá, s mírnými teplotami, suchá, s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. Širší 
oblast kolem dotčené lokality je v chladné klima cké oblas  CH-7. Pro tuto oblast je charakteris cké 
mírně chladné, vlhké a velmi krátké až krátké léto, dlouhá přechodná období (mírně chladné jaro, 
mírný podzim) a mírně vlhká a mírná dlouhá zima s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější 
údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

                           tab. č.  15:   Klimatická charakteristika podoblastí MT-3 a CH-7  

 MT-3 CH-7 

Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30 

Počet dnů s průměrnou 
teplotou  
nad 10 °C 

120 - 140 120 - 140 

Počet mrazivých dnů 130 - 160 140 - 160 

Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60 

Průměrná teplota v lednu  -3 °C až -4°C -3 °C až -4°C 

Průměrná teplota v červenci 16 – 17 °C 15 – 16 °C 

Průměrná teplota v dubnu 6 – 7 °C 4 – 6 °C 

Průměrná teplota v říjnu 6 – 7 °C 6 – 7 °C 

Průměrný počet dnů se 
srážkami na 1 mm 

110 - 120 120 - 130 

Srážkový úhrn ve vegetačním 
období 

350 – 450 mm 500 - 600 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 mm 350 - 400 mm 

Počet dnů se sněhovou 
pokrývkou  

60 - 100 100 - 120 

Počet dnů zamračených 120 - 150 150 - 160  

Počet dnů jasných 40 - 50 40 - 50 

 

 

 Podle Köppenovy klasifikace, která je založena na základě rozdělení ročního průběhu teplot a 
srážek ve vztahu k vegetaci a která je všeobecně ve světě více uznávanou a rozšířenou klasifikací 
klimatu se dotčené území nachází v podtypu podnebí boreálního klimatu Dfb. Průměrná teplota 
nejteplejšího měsíce v tomto podtypu převyšuje 10 °C a teplota nejchladnějšího měsíce je pod -3 °C. 
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Množství srážek v nejvlhčím letním měsíci je vyšší než toto množství v nejsušším zimním měsíci. 
Teplota nejteplejšího měsíce je menší než 22 °C, přičemž alespoň čtyři měsíce mají průměr větší než 
10 °C.  

 Údaje z klimatologické stanice Nová Pec a srážkoměrné stanice Zvonková a stanice Český 
Krumlov o dlouhodobých normálech klimatologických hodnot: 

 

tab. č.  16: Průměrná teplota vzduchu *°C+ 

stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Nová Pec -3,6 -2,3 1,7 5,5 11 13,9 15,6 14,8 11,5 6,7 1,6 -2,1 6,2 

Č. Krumlov -2,6 -1,5 2,4 6,7 11,9 14,7 16,2 15,4 12,1 6,9 1,9 -1,4 6,9 

 
tab. č.  17:  Průměrný úhrn srážek *mm+ 

stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zvonková 115 87 63 77 82 107 115 103 76 78 86 101 1090 

Č. Krumlov 25 26 28 45 71 84 105 77 55 45 31 32 624 

 
 

C.II.1.2.Kvalita ovzduší 

 Lokalita není zařazena mezi území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nejsou zde žádné extrémní 
poměry ve kvalitě ovzduší, které by mohly mít vliv na realizaci záměru a které by mohl záměr zhoršit 
nad únosnou míru. Podle údajů ČHMÚ z let 1999 – 2008 nedošlo na území okresu Český Krumlov 
k překročení imisních limitů znečištění ovzduší u žádné ze sledovaných škodlivin. Podle Věstníku MŽP 
č.06/2009 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007) není daná lokalita (celé území spravované 
Městským úřadem - Stavebním úřadem v Horní Plané) zařazena mezi území se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Nedochází zde ani k překračování hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. Na 
území CHKO Šumava jsou sledovány imisní limity škodliviny pro ochranu ekosystémů a vegetace, 
nedochází k překračování těchto imisních limitů pro oxidu dusíku, nicméně stejně jako na celém 
území ČR i zde je dosahováno 100 % cílového imisního limitu pro troposférický ozon.  

  Konkrétní údaje o kvalitě ovzduší v zájmovém území nejsou vzhledem k tomu, že zde není 
umístěna měřící stanice s kontinuálním měřením, proto nelze stanovit imisní zátěž pozadí. Lze však 
konstatovat, že kvalita ovzduší v konkrétní lokalitě je dobrá bez přítomnosti zvláště velkého či 
velkého zdroje znečišťování ovzduší, v dostatečné vzdálenosti od městských aglomerací a bez vyššího 
zatížení dopravou. Oblast je dobře provětrávána. Kvalita ovzduší může být lokálně ovlivněna malými 
zdroji – lokálními topeništi a silniční dopravou.  

C.II.2. Voda 

C.II.2.1. Povrchové vody 

 Dotčená lokalita patří do povodí Labe, oblast povodí Horní Vltavy po Malši, číslo 
hydrogeologického povodí 1-06-01-115. V blízkosti (více jak 0,5 km od posuzované lokality) v lesním 
porostu na východní straně je bezejmenný potok o délce cca 2,3 km, který ústí do nádrže Lipno I.   

 V blízkosti Dolní Vltavice jsou vypouštěny do Lipna odpadní vody, jedná se o důlní vody z dolu 
Bližná (Šumavský pramen důl Bližná) s kapacitou 500 tis. - 10000 tis. m3/rok a také odpadní vody 
z ČOV patřící 1. JVS v Černé v Pošumaví s kapacitou menší než 500 tis. m3 /rok. V zátoce poblíž Hruštic 
jsou vypouštěny odpadní vody z ČOV 1.JVS – Frymburk - Kovářov a z ČOV hotelu Fontána Hrdoňov, 
oba objekty s kapacitou vypouštěných vod do 500 tis. m3/rok. 
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 Lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) pro povrchové 
vody Šumava, která byla vyhlášená Nařízením vlády č. 40/1978 Sb. Hranice této CHOPAV je shodná 
s hranicí CHKO Šumava. Tímto nařízením vlády je zde zakázáno: 

a) zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé 
chráněné vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše o 500 
ha proti stavu k 1. lednu 1979, 

b) odvodňovat lesní pozemky ve výměře přesahující 250 ha souvislé plochy, 

c) odvodňovat zemědělské pozemky ve výměře přesahující 50 ha souvislé plochy, pokud nebude 
na základě hydrologického průzkumu prokázáno, že odvodnění neohrozí kapacitu jímací oblasti, 

d) těžit rašelinu v množství přesahujícím 500000 m3 v jedné lokalitě, pokud nebude na základě 
hydrologického průzkumu prokázáno, že těžba rašeliny neohrozí kapacitu jímací oblasti, 

e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí 
souvislé hladiny podzemních vod, s výjimkou kamenolomů, v nichž je nutno přejít k polojámové 
nebo jámové těžbě, a nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha, 

f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů souladu 
s předpisy na ochranu jakosti vod, 

g) ukládat radioaktivní odpady, 

h) provádět výstavbu následujících zařízení: 

1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů, 
 2. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m3, 
 3. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW, 
 4. průmyslových závodů, u nichž by v době provozu došlo k vypouštění nečištěných nebo 
nedostatečně čištěných odpadních vod, jejichž znečištění přesahuje předpisem dané konkrétní 
hodnoty znečištění. 

 Území také leží ve II. ochranném vnějším pásmu vodárenského odběru z ÚN Lipno pro úpravu 
vod Loučovice. Ochranná pásma tohoto vodárenského odběru byla vyhlášena rozhodnutím č.j. 
VLHZ3416/85-233/1-Bab dne 5.12.1985. Dle tohoto dosud platného rozhodnutí platí v tomto 
ochranném pásmu II. stupně následující ochranná opatření a zásady: 

a) vyloučení skladování závadných látek a mytí a ošetřování motorové techniky v inundačním 
území celého toku, mimo zátopové území je skladování povoleno za předpokladu dodržování 
příslušných ČSN a oborových norem, 

b) aplikace pesticidů se povolí výjimečně v nezbytně nutném rozsahu se souhlasem orgánu 
hygienické služby mimo přípravky zakázané pro použití ve II. ochranném pásmu Seznamem 
povolených přípravků,  

c) letecká aplikace hnojiv a pesticidů je přípustná po schválení vodohospodářskými a hygienickými 
orgány, 

d) odpadní vody mohou být vypouštěny pouze na základě povolení vodohospodářského orgánu, 
jímky a hnojiště mohou být budovány pouze bez přepadu, 

e) zákaz výstavby velkokapacitních staveb pro živočišnou výrobu, 

f) možnost výstavby obytných a rekreačních objektů za předpokladu vyhovujícího čištění nebo 
vyvážení odpadních vod,  

g) omezení provozu závodů a zařízení produkujících netoxické odpadní vody a odpadní vody 
s převahou organických látek, uzavření provozu závodů produkujících odpadní vody s obsahem 
radioizotopů, toxických látek nebo komplexotvorných látek, 

h) zákaz chemické údržby komunikací, 
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i) usměrňování hydromeliorační činnosti tak, aby se posilovala vyrovnanost průtoku a zásoby 
vody, samočistící schopnost vody, 

j) zajišťování požadavků na udržení jakosti vody v nádrži při využívání a udržování vodních nádrží 
v povodí, zákaz chovu vodní drůbeže. 

 Pro všechny vlastníky nemovitostí ve všech ochranných pásmech výše uvedeného 
vodárenského odběru platí tyto povinnosti: 

1) pokud nejsou odkanalizováni na veřejnou kanalizaci, zachycují odpadní vody v nepropustných 
jímkách na vyvážení a zajišťují jejich pravidelnou údržbu a včasné vyvážení, 

2) provádějí opatření proti vyplavování a splachům odpadních vod, močůvky, hnojůvky, splašků, 
odpadků, ropných látek případně jiných škodlivin do terénu a vodotečí, zajišťují řádnou údržbu 
hnojišť, žump případně jiných hospodářských a domovních zařízení, 

3) zamezí volnému pohybu drobného domácího hospodářského zvířectva. 

  Celé k.ú. Frymburk a sousedící k.ú. Černá v Pošumaví nejsou zařazeny mezi zranitelné oblasti 
stanovené Nařízením vlády č.103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování 
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve 
znění pozdějších předpisů. V těchto k.ú. tedy není tímto nařízením omezeno z hlediska kvality 
podzemních a povrchových vod používání dusíkatých hnojiv v zemědělství. 

 Údolní nádrž Lipno I. byla vybudována jako horní stupeň vltavské kaskády v letech 1952 – 
1960. Vznikla přehrazením Vltavy 9 km severozápadně od Vyššího Brodu hrází, která je z části tížní 
betonová (80 m na levém břehu) a z části sypaná zemní (200 m na pravém břehu). Celková délka 
hráze v koruně činí 282 m při maximální výšce hráze nad základy 42 m. Koruna hráze je na kótě 729 
m n. m. a maximální provozní hladina je 726 m n. m. Plocha lipenské přehradní nádrže při 
maximálním vzdutí činí 4870 ha, délka v podélné ose nádrže je 48 km, maximální šířka 5,2 km. 
Maximální hloubka nádrže je 21,5 m, střední hloubka 6,5 m. Nádrže uzavírá povodí o ploše 950, 56 
km2, přičemž celkový objem nádrže je 306 mil. m3 při maximálním vzdutí. 

 Nádrž je v provozu od roku 1960. Hlavní využití je hydroenergetické a také rekreační. Celkový 
objem této údolní nádrže je 309,502 mil. m3 (stálý objem je 23,354 mil. m3 a zásobní objem 174, 092 
mil. m3). Nadmořská výška stálého nadržení 716,1 m n.m. (nadmořská výška zásobního prostoru je 
725,4 m n.m. a retenčního ovládacího prostoru je 725,6 m n.m.). Zatopená plocha stálého prostoru je 
1 007,7 ha (plocha zásobního prostoru je 4 774,7 ha a ovládaného prostoru 4 870 ha). Zemní hráz 
tížná, betonová je vysoká 25 m a dlouhá 296 m. V prostoru hráze je umístěna podzemní 
hydroelektrárna. Roční průměrný průtok je 13, 16 m3/s, minimální je 1,5 m3/s. Na břehové linii, která 
leží na kótě 726,00 m, dosahuje obvodu 118 km. 

 Podle Zprávy o jakosti povrchových vod ve vodních tocích v povodí horní Vltavy za období 
2007-2008 společnosti Povodí Vltavy s.p.: „ Vodní nádrž Lipno I. poměrně mělká nádrž celkově 
protáhlého tvaru, ale s velkými, větru vystavenými plochami. Teoretická doba zdržení vody v nádrži je 
zhruba 270 dní, tedy poměrně dlouhá. Tato skutečnost naznačuje, že pro jakost vody v nádrži budou 
velmi důležité i procesy probíhající uvnitř nádrže. Morfologické charakteristice odpovídá teplotní 
stratifikace, která je málo stabilní s tendencí k destratifikaci za chladného větrného počasí. To má 
příznivý dopad na kyslíkový režim, protože každá destratifikace znamená přísun kyslíku ke dnu. 
Úživnost nádrže odpovídá eutrofii s pravidelnými vodními květy na bázi Microcystis. Typický je 
zvýšený obsah huminových látek způsobujících hnědé zbarvené vody. Ze studií Hydrobiologického 
ústavu AV ČR v Českých Budějovicích vyplývá, že koncentrace fosforu – a chlorofylu a – v nádrži jsou 
vyšší, než bylo možné očekávat podle přísunu fosforu z povodí. Příčinou je jednak nestabilita 
teplotního zvrstvení (omezení ztrát fosforu sedimentací z produkční vrstvy, kontakt celého vodního 
sloupce s bahnem), ale jednak zřejmě také velmi nízké koncentrace NO3-N (klesající v létě pod mez 
stanovitelnosti), které nejsou schopné během kyslíkových deficitů pufrovat redox potenciál na 
rozhraní sediment/voda, takže pak dochází k rychlému uvolňování fosforu vázaného s oxihydroxidy 
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železa. Uvolněný fosfor může být následně díky nestabilitě teplotního zvrstvení poměrně snadno 
vmíchán do celého vodního sloupce, kde se stává dostupným pro růst sinicových vodních květů. 
Koncentrace fosforu byly v roce 2008 poměrně nízké, obdobně jako v roce 2007 – ve směsných 
vzorcích u hráze se pohybovaly po celou sezónu blízko hodnoty 0,0015 mg/l a zvýšily se teprve po 
podzimní cirkulaci. Obecně nižší byla také úroveň rozvoje řas a sinic. Maximum biomasy 
fytoplanktonu vyjádřené jako chlorofyl a (směsné vzorky) bylo zjištěno poměrně nízké v červenci 
(hráz 20 µ/l), tvořené sinicemi (Woronichinia, Aphanizomenom) a rozsivkami (Fragilaria). Podélná 
zonalita byla nezřetelná, hladinové koncentrace biomasy nabyly významně zvýšené. Vodní květ sinic 
byl hodnocen maximálně stupněm 3, tedy vločky rozptýlené středně hustě ve vodním sloupci. Celé 
vegetační období bylo ve znamení minimálních koncentrací NO3-N (suché léto), které znamenaly 
rychlejší uvolňování železa a fosforu z bahna za anoxických podmínek. K těmto procesům docházelo 
však výhradně u hráze vodní nádrže, kde voda odtékala základovou výpustí. Proto se v epilimniu 
zvýšené koncentrace fosforu, které by stimulovaly růst řas a sinic, v období teplotní stratifikace 
neprojevily. Průhlednost vody u hráze se vyznačovala květnovým maximem v období čiré vody (2,5 
m), červnovým minimem (0,75 m) a zbytek sezóny se držela blízko 1,5 m, což znamená poměrně 
dobré podmínky pro rekreaci. Fosfor vstupující do vodní nádrže Lipno I. přítokem pochází stále z větší 
části z bodových zdrojů, takže cesta ke zlepšení jakosti vody vede přes omezení jejich vlivu. V této 
souvislosti stojí za zmínku důležitá skutečnost zásadního, byť pouze relativního nedostatku NO3-N, 
který negativně ovlivňuje koloběh fosforu v nádrži. Poměrům v nádrži by částečně napomohl větší 
rozsah ponořené vegetace, což ovšem předpokládá jednání s Českým rybářským svazem na téma 
nevysazování býložravých amurů a také bude vhodné hledat možnosti, jak omezit kolísání hladiny 
vody. V roce 2009 je plánován standardní průzkum vodní vegetace v rámci provozního monitoringu 
stojatých vod.“ Tolik citace z výše uvedené zprávy o kvalitě vody v letech 2007 – 2008.  

 Kvalita vody ve vodní nádrži Lipno je tedy dlouhodobě významně ovlivněna eutrofizací tj. 
zvýšeným přísunem živin. Živiny (především sloučeniny fosforu a dusíku se do vody v nádrži dostávají 
z povodí hlavním přítokem Vltavou, odpadními vodami z osídlení na břehu nádrže a vnitřním 
koloběhem uvolňování ze sedimentů. Důsledkem zvýšeného přísunu živin je vysoká produkce 
fytoplanktonu, především sinic, které vytvářejí během letní sezóny masivní vodní květy. V posledních 
letech došlo k výstavbě čistíren odpadních vod v obcích v povodí Vltavy nad vzdutím nádrže i v obcích 
na březích nádrže. Pozitivní efekt těchto opatření na kvalitu vody v nádrži však zatím není příliš 
zřetelný. Stále zůstává relativně velké množství rekreačních objektů situovaných mimo souvislou 
zástavbu obcí a mimo dosah kanalizace, odpadní vody z těchto objektů často odtékají nebo prosakují 
do nádrže a zatěžují nádrž organickými látkami a živinami. Rovněž vnitřní koloběh živin (především 
fosforu, který je limitujícím prvkem pro růst fytoplanktonu) je v nádrži Lipno I. poměrně významný. 
Fosfor se uvolňuje ze sedimentů v hlubších částech nádrže během častých period bezkyslíkaté vody 
nade dnem a je rozmícháván do vodního sloupce během větrných period, kdy je porušena teplotní 
stratifikace v nádrži.  

 Podle vyhlášky č. 241/2002 Sb., je na vodní nádrži Lipno I. i Lipno II. zakázána plavba plavidel 
se spalovacími motory. Na vodní nádrži Lipno I. je povoleno používání plavidel se spalovacími motory 
pouze pro veřejnou vodní dopravu podle § 35 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Také je 
podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 241/2002 Sb., na Lipně I. umožněna plavba plavidel plujících pomocí 
plachet a využívající pomocný lodní spalovací motor. Jeho použití je umožněnou pouze z důvodu 
zajištění bezpečnosti plavby při manévrech v přístavech, kotvištích, vývazištích a v plavebních 
komorách, dále při závažných závadách bránících použít oplachtění, nebo pro dojezd za bezvětří či 
jiných nepříznivých klimatických podmínek; není povoleno trvalé používání pomocného motoru při 
běžném provozu. 

 Lokalita není v záplavovém území. kóta maximální hladiny nádrže Lipno je 726 m n.m., při 
záplavách v srpnu 2002 dosáhla hladina nádrže úrovně 725,67 m n.m. v systému Bpv. 
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C.II.2.2. Podzemní vody 

 Území je začleněno do hydrogeologického rajonu č. 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy 
a Úhlavy. Jde o skupinu rajonů: Krystalinikum Jižních a Jihozápadních Čech a geologickou jednotku: 
Horniny krystalinika, proteozoika a paleozoika. Hladina podzemní vody je volná s puklinovou 
propustností. Výskyt a oběh podzemních vod je podmíněn sítí puklin, kterými jsou zejména variské 
granitoidy poměrně hustě prostoupeny, a navíc jsou tyto pukliny převážně otevřené. Přes tyto 
příznivé podmínky se na území rajónu nevytvořily významnější zásoby podzemních vod a zvodnění 
má pouze místní charakter. Proudění podzemních vod je dáno především morfologií terénu, místně 
pak průběhem puklinových systémů a směřuje k hlavní erozní bázi území, kterou je vodní nádrž Lipno 
I. Hladina podzemní vody v blízkosti břehu leží mírně nad úrovní hladiny v Lipnu a je závislá na jejím 
kolísání vlivem manipulací na přehradě.  

C.II.3. Geologie a půda 

C.II.3.1.Geologie  

 Z geologického hlediska patří území dotčené lokality do pestré série moldanubika (svorové 
ruly, pararuly až migmatity s vložkami vápenců, erlanu, kvarcitu, grafitu a amfibolitu).  

 Historicky byla obec Černá v Pošumaví a její okolí spjato s  těžbou grafitu. Ložiska grafitu jsou 
v jižních Čechách součástí pestré série moldanubika, grafitem nejbohatší je část českokrumlovského 
pruhu, která se táhne v délce asi 40 km od státní hranice s Rakouskem přes údolní nádrž Lipno v okolí 
Černé v Pošumaví a dále na severovýchod přes Český Krumlov do podloží Českobudějovické pánve. 
Grafitová ložiska jsou nejčastěji vázána na rozhraní pararul a krystalických vápenců. Mají velmi 
nepravidelné tvary, jejich mocnost se nejčastěji pohybuje v rozmezí 1 - 20 m a ložiskovou výplní jsou 
především silně grafitické pararuly, někdy i grafitické kvarcity, erlany a vápence. 

 
 obr. č. 6: Výřez z geologické mapy České republiky (http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/ 

  Ložiska grafitu mají původ pravděpodobně v ropě, vytvořené přeměnou organického 
materiálu, zejména mořských řas. Od konce 18. století až přesně do roku 1998 se v Černé v Pošumaví 
na různých místech a s různou intenzitou tato surovina dobývala. Největšího rozmachu bylo 
dosaženo na přelomu 19. a 20. století,  zdejší doly patřily po několik desetiletí k nejvýznamnějším 
světovým producentům kvalitního grafitu. Těžba byla ukončena v letech 1940 - 1942, poté ještě 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/
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krátce pokračovala v letech 1953-1957 před napuštěním nádrže Lipno. V hlubinném dole Bližná byla 
provozována novodobá těžba v letech 1958 - 1998. Část původních ložisek byla také zatopena vodní 
nádrží Lipno. 

 

                                           
   obr. č.  7: Důlní činnost v blízkosti lokality (www.geofond.cz) 

 
   

 

 

  
 obr. č. 8: Detail nejbližšího poddolovaného území Černá v Pošumaví – Bliženský les (www.geofond.cz) 
 

 V současnosti se tedy v blízkosti lokality záměru nachází poddolovaná území a dobývací 
prostory. Na obr. č. 3 je pod č. 1 poddolované území Černá v Pošumaví – Bliženský les, pod č. 2 
poddolované území Černá v Pošumaví – Bližná a pod č. 5 poddolované území Černá v Pošumaví – 
Nová Lhota. Všechna tato poddolovaná území jsou pozůstatkem dřívější těžby grafitu. Nejbližším 
dobývacím prostorem je na obr. č. 3. Pod č. 3 Dobývací prostor Bližná (s chráněným ložiskovým 
územím Černá v Pošumaví I.), kde má právo těžby společnost Šumavský pramen a.s., České 
Budějovice. Jedná se o důl na grafit se zastavenou těžbou, kde se jímá podzemní vody za účelem 

http://www.geofond.cz/
http://www.geofond.cz/
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výroby nápojů. Pod č. 4 je Dobývací prostor Černá v Pošumaví (s chráněným ložiskovým územím 
Černá v Pošumaví II.), kde má právo těžby společnost Kamenolomy ČR s.r.o. Ostrava – Svinov. Jedná 
se o těžbu stavebního kamene (rula, vápenec), v současnosti zde probíhá těžba, výroba a prodej 
drceného kameniva pro betonárky, obalovny živičných směsí a pro stavby. 
  
       

 
          obr. č.  9: Ložiska nerostných surovin v blízkosti lokality 
                                                  (www.geofond.cz) 
 

 V blízkosti posuzované lokality se nachází kromě výše uvedených dobývacích prostorů a jejich 
chráněných ložiskových území také prognózní ložisko grafitu č. 900910000 – v místech staré těžby 
grafitu. 

 Grafitová ložiska v dole Bližná byla vždy doprovázena velkým tělesem krystalických vápenců, 
které je v neznámém rozsahu silně zkrasovatělé a prostoupené četnými krasovými dutinami, 
vyplněnými vodou a sedimenty. Vzhledem k situování vchodů krasových dutin na dně hlubinného 
dolu nemohou být běžně přístupné. Důl je nyní využíván k jímání kvalitní pramenité vody, jejímž 
zdrojem je právě podzemní tok vyvěrající do důlních prostor z krasových jeskyní. Pramen se nachází 
v hloubce 70 m, voda není chemicky upravována a ani při stáčení se nepoužívají žádné konzervační 
látky. Denně se zdá stáčí přibližně 2 000 demižonů o obsahu necelých 19 l. Pokud by bylo časem 
čerpání vody ukončeno a důl opuštěn, budou jeskyně spolu s celým důlním podzemím, zatopeny.  

 Lokalita posuzovaného záměru nezasahuje přímo na poddolovaná území ani do chráněných 
ložiskových území.  

C.II.3.2. Půda 

 V tomto území jsou podle M. Tomáška (Půdy ČR, ČGS 2003) hlavním půdním typem hnědé 
půdy silně kyselé. Hnědé půdy jsou na našem území nejrozšířenějším půdním typem a uplatňují se jak 
v pahorkatinách a vrchovinách, tak i v horách. Jde o vývojově mladé půdy s nižším obsahem humusu 
s nápadným poklesem půdní reakce. Silně kyselé hnědé půdy mají extrémně nenasycený sorpční 
komplex. Obecně se jedná o půdy střední až nižší kvality, jejichž nevýhodou je malá mocnost půdního 
profilu, častá skeletovitost a výskyt v členitém reliéfu. Mohou být výbornými lesními stanovišti.  

Zemědělská půda 

 O kvalitě půdy na konkrétním pozemku vypovídá bonitovaná půdně ekologická jednotka 
(dále jen "BPEJ"), která je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, 
sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické 
podmínky hodnoceného pozemku, přičemž  

 klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj 
zemědělských plodin, je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu, 

http://www.geofond.cz/
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 hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou 
určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou 
půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a 
zúrodňovacím opatřením, je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, 

 sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, je 
vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,  

 skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v 
spodině do 60 cm, a hloubka půdy, je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem 
jejich kombinace.  

 Dotčené pozemky, p. č. 589/24 a 589/66, které jsou součástí ZPF a které budou pro záměr 
vyjmuty ze ZPF mají bonitovanou půdně ekologickou jednotku (BPEJ) 93621, která je zařazena 
Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996 do I. třídy ochrany ZPF, tj. mezi půdy 
s nejvyšším stupněm ochrany. 

 Hlavní půdní jednotkou je na těchto pozemcích typ č. 36 - kryptopodzoly modální, podzoly 
modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem modální mezobazická, bez rozlišení matečných 
hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však 
v chladném klimatickém regionu. Jde o bezskeletovitou až slabě skeletovitou, středně hlubokou půdu 
s obsahem skeletu až do 25 %. Mírný sklon 3 – 7 °  s jižní (jihozápadní či jihovýchodní) expozicí. 

C.II.3.3.Lesní pozemky 

 V lokalitě záměru se nachází lesní pozemek p.č. 588 k.ú. Černá v Pošumaví. Záměr nebude 
zasahovat do tohoto pozemku (je zde plánovaná výstavba ČOV s obslužnou komunikací), pouze do 
jeho ochranného pásma, kde jsou navrženy rodinné domy a obslužná komunikace.  

C.II.3.4.Radon 

 Podle mapy radonového indexu geologického podloží České geologické služby jsou pobřežní 
partie Lipna v dotčené lokalitě v přechodném radonovém riziku (jsou tvořeny nehomogenními 
sedimenty). Jinak na lokalitě převažují střední kategorie radonového indexu geologického podloží. 
Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti s jakou je možno očekávat 
úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. 

C.II.4. Fauna, flóra a ekosystémy 

 Podle biogeografického členění krajiny (Culek a kol. 1996) patří dotčená lokalita do 1.62 
Šumavského bioregionu, který se rozkládá na jihozápadně jižních Čech, na hranici s Bavorskem a 
Horním Rakouskem a zabírá geomorfologický celek Šumava i přiléhající okraje celku Šumavské 
podhůří. Bioregion je tvořen rozsáhlou hornatinou na krystalických břidlicích, žulách a 
syenodioritech, má převážně horské biocenózy. Nereprezentativní část tvoří okraje pohoří 
(přechodné území v Pošumaví) s nižším a plošším reliéfem, nezasahujícím svými vrcholy do pásma 
přirozených smrčin.  

C.II.4.1. Flóra 

 Květena Šumavy je charakterizována především převahou středoevropských montánních a 
submontánních druhů. Velmi nápadný je floristický rozdíl mezi severozápadní a jihovýchodní částí 
Šumavského bioregionu, zejména na jihovýchodě se projevuje silný vliv alpského migrantu. Pro popis 
podmínek přímo dotčené lokality je přesnější nižší jednotka bioregionu tzv. biochora, která vychází 
z potenciálních podmínek krajinné sféry a vyznačuje se i svébytným zastoupením aktuálních 
biocenóz. Na dané lokalitě se nachází biochora 5PQ Pahorkatiny na pestrých metamorfitech 5 
vegetačního stupně , základní vegetace této biochory je na lesních prameništích tvořena olšinami se 
smrkem (Piceo-Alnetum), na březích lze očekávat vysokobylinnou vegetaci svazu Petasition 
officinalis. Pro louky a pastviny byla v minulosti pravděpodobně typická vegetace svazu Violion 
caninae na bohatších podkladech svazu Cynosurion. Dnes jsou tyto porosty zachovány pouze v 
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mizejících fragmentech, které vinou eutrofizace a dosévání postupně přecházejí v kulturní porosty, 
blížící se svazu Arrhenatherion.  

Potenciální přirozenou vegetaci (Neuhäuslová 2001) zde tvoří Bučina s kyčelnicí devítilistou 
(Dentario enneaphylli-Fagetum). Potenciální přirozená vegetace je vegetace, která by se vytvořila 
v určitém území v určité časové etapě za předpokladu vyloučení jakékoli další činnosti člověka a 
odráží vlastnosti stanoviště. Rekonstruovaná přirozená vegetace respektuje původní, člověkem 
během historické doby nezměněné stanovištní podmínky. Bučina s kyčelnicí devítilistou je tvořena 
stromovým a bylinným patrem, keřové a mechové patro bývá vyvinuto jen fragmentárně nebo chybí. 
Ve stromovém patru převládá buk, s vyšší stálostí bývají přimíšeny klen, jedle a smrk. Bylinné patro 
bývá většinou souvisle zapojené, s pokryvností kolísající podle zápoje stromového patra. Převažují 
druhy řádu Fagetalia a zastoupena je též většina druhů svazu Fagion.  

Podle regionálního fytogeografického členění spadá území do fytogeografické oblasti 
Oreofytika, obvod České oreofytikum, okres 88 - Šumava, náležící ke sdružené jednotce Jihočeské 
Oreofytikum. Okres 88 se nachází v submontánním až supramontánním stupni, na převažujících 
horninách krystalinika, převažujícím typem vegetace je les, charakteristické jsou rašeliniště, kary a 
mrazové kotliny, skály se vyskytují roztroušeně. Potenciální lesní vegetací jsou květnaté i kyselé 
bučiny, smrčiny a rašelinné bory, primární bezlesí představují rašeliniště. V podrobnějším členění je 
vymezen podokres 88f - Hornovltavská kotlina. 

 V průběhu celé vegetační sezóny 2009 zde byl prováděn průzkum aktuální vegetace celé 
vegetační sezóny (viz přílohy, průzkum vegetace: ing. Aleš Friedrich). Převážnou část lokality tvoří 
travnaté pozemky ve zvlněném svahu mezi hřebenem, sledovaným silnicí do Dolní Vltavice a okrajem 
širokého pásu břehových porostů kolem lipenské nádrže. Mezi loukou a hladinou nádrže v plochém 
svahovém deluviu je vyvinut široký pás dřevinných porostů. Porosty  jsou zčásti umělého původu z 
výsadeb po napuštění nádrže, zčásti jde o následné spontánní nálety pionýrských, resp. lužních 
stromů a přirozená sukcesní stadia lužních křovin v litorálním pásmu zdrže, přecházející místy do 
zarůstajících mokrých lad, podél hladiny do rákosin.  

 Vegetaci na převážné části plochy tvoří luční porost založený před cca 10-15 lety na bývalé 
orné půdě. Stanoviště má mezotrofní, mezofilní, v údolnicích a úpatí svahu až mírně vlhký charakter. 
Vegetace má charakter pravidelně extenzivně kosené, polokulturní, relativně nedávno založené 
louky, s převahou běžných druhů nejblíže společenstvům svěžích, mezotrofních luk ze svazu 
Arrhenatherion. Porost se postupně spontánně obohacuje přirozenými druhy a již v současnosti je 
relativně druhově pestrý, ovšem včetně přetrvávajícího vyššího podílu ruderálních taxonů.  

 Menší část vymezené plochy podél jejího jižního okraje zaujímají převážně dřevinné porosty v 
širokém pásu lemující břehy lipenské přehradní nádrže. Porosty jsou zčásti umělého původu z 
výsadeb zakládaných po napuštění nádrže (cca rok 1960), z nichž pochází stávající hybridní topoly a 
patrně i jeřáby ptačí, lípy, možná některé olše, zčásti jde o následné spontánní nálety pionýrských, 
resp. lužních stromů (olše lepkavá a šedá, vrba křehká, osika, jeřáb, vtroušeně jasan, bříza, ad.) a 
přirozená sukcesní stadia lužních vrbových křovin, či ostrůvky křovin tavolníku. Bylinné patro 
dřevinných porostů dosud není stabilizované, má místy spíše ekotonový charakter s převahou druhů 
nitrofilních lemů, místy převažují ochuzená lužní společenstva, často s dominancí Carex brizoides. 
Menší část zarostlých ploch (plocha G), která nebyla původně zorněna má přirozenější charakter luhu 
s ostrůvky vegetace mokrých luk ve světlinách. V porostech se značně šíří invazivní druh netýkavka 
Royleiova.  

 Podél okraje nádrže je lem dřevinných břehových porostů, v litorálním pásmu zdrže 
přecházejí místy vrbové křoviny do rákosin tvořených porosty rákosin Phragmitetum a ostrůvky 
vegetace vysokých ostřic Caricetum gracilis a Phalaridetum. Malou část tvoří vegetace 
ruderalizovaných, zarůstajících mokrých lad. 

 V zájmové lokalitě jsou zastoupeny v širším území poměrně běžné a časté typy přirozené či 
polopřirozené vegetace, nevyskytují se zde reliktní, vzácná nebo významně zachovaná společenstva s 
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významnými populacemi ohrožených druhů. Z asociací, které jsou dle Moravce hodnoceny jako 
ustupující v důsledku lidské činnosti a zároveň jsou zachovány v relativně charakteristické podobě se 
v území nachází zejména společenstva vrbových křovin (snad Salicetum pentandro - auritae) v ploše B 
s navazujícími rákosinami (Phragmitetum) v ploše C a I a společenstva luhů (Arunco - Alnetum) v 
ploše G.  

  
 obr. č. 10:  Zákres ploch jednotlivých typů vegetace  
 (průzkum vegetace: ing. Aleš Friendrich viz přílohy) 
 
 Celkem bylo v zájmové lokalitě (cca 14 ha) zaznamenáno 165 druhů vyšších rostlin, z toho 23 
druhů dřevin a 142 druhů bylin. Bylinné patro na sledované ploše tvoří převážně přirozené, ochuzené 
spektrum běžných druhů mezofilních luk a olšových luhů, zastoupeno je i několik druhů vlhkých a 
mokrých luk, resp. vegetace rákosin a vysokých ostřic. Ruderální bylinná vegetace je reprezentována 
několika běžnými druhy, místy ovšem zastoupenými se zvýšenou pokryvností. V dřevinných 
porostech podél břehů nádrže se značně šíří nepůvodní netýkavka Royleiova (Impatiens roylei). Byl 
zde zaznamenán jeden druh chráněný dle Vyhlášky č.395/1992 Sb. a dalších šest druhů uváděných 
“černými” a “červenými” seznamy ohrožených druhů. Vesměs jde o druhy, jejichž populace jsou v 
širší oblasti relativně početné a stabilní a nejsou bezprostředně ohroženy vyhynutím. 

 Konkrétně byl nalezen chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.: bazanovec kytkokvětý 
(Naumburgia thyrsiflora), který je zařazen vyhláškou uveden v kategorii silně ohrožených druhů. 
Nachází se ojediněle v rákosinách a mokrých ladech na ploše označené na obr. č. 10  “F” a C. Tento 
druh se na Šumavě vyskytuje roztroušeně v Hornovltavické kotlině, na vhodných biotopech kolem 
Lipna poměrně pravidelně.  

Z  ohrožených druhů, které nejsou uvedeny ve vyhlášce MŽP, ale jsou uvedeny  v tzv. 
černých a červených seznamech ohrožených druhů zde byly konkrétně zaznamenány tyto druhy: 

  ostřice stinná (Carex umbrosa) - roztroušený druh vlhkých a slatinných luk a luhů. Ve 
východním Pošumaví poměrně často. V zájmovém území malá populace v zachovalejším 
ostrůvku v polokulturní louce (plocha A3). V červených a černých seznamech květeny označen 
jako druh C3, tedy ohrožený. 

  kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus) - v minulosti v nižších polohách Šumavy častý 
polní plevel, ustoupil vlivem změn agrotechniky. Dnes roztroušeně v lemových biotopech v 
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Pošumaví i jihovýchodní části Šumavy. V lokalitě dosti hojně v lučních porostech na bývalých 
polích v ploše A. V červených a černých seznamech květeny označen jako druh C3, tedy 
ohrožený. 

  tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia) - keř s patrně původním výskytem v Hornovltavické 
kotlině s řadou porostů v biotopech mokrých lad. Do okolních oblastí rozšiřován i umělými 
výsadbami. V zájmové lokalitě se nachází na ploše F a H (uměle v živých plotech) a roztroušeně v 
lokalitách označených G a I. V červených a černých seznamech květeny označen jako druh C3, 
tedy ohrožený. 

  kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) - V široké oblasti dosti hojný druh luhů a vlhkých luk. V 
lokalitě roztroušeně v lužním porostu ploše G. V červených a černých seznamech květeny 
označen jako druh C4a, tedy druh vyžadující další pozornost. 

  starček potoční (Senecio rivularis) - V široké oblasti roztroušený až dosti hojný druh luhů a 
vlhkých luk. V lokalitě roztroušeně v lužním porostu ploše G. V červených a černých seznamech 
květeny označen jako druh C4a, tedy druh vyžadující další pozornost. 

  prvosenka vyšší (Primula elatior) - Charakteristický druh luhů i vlhkých luk, v jižní části Čech 
podstatně méně hojný než jinde v ČR. Zde ojediněle v lužním porostu v ploše G. V červených a 
černých seznamech květeny označen jako druh C4a, tedy druh vyžadující další pozornost. 

  

C.II.4.2. Fauna 
 Fauna Šumavského bioregionu je tvořena především horskými hercynskými živočišnými 
společenstvy. Nádrž Lipno I. tvoří rozsáhlý biotop specifického společenstva ryb. Díky své poloze je 
také tahovou zastávkou některých ptáků, přitom někteří v této oblasti ani nehnízdí např. volavka bílá 
(Egretta alba), racek stříbřitý (Larus argentatus), rybák černý (Chlidonias niger) a další druhy. 

 Celá oblast Šumavy je velmi vhodnou lokalitou pro výskyt a osídlení velkými savci, pro něž je 
celé území Jihočeského kraje významné z hlediska rozšíření a migrace. Oblast Šumavy s přilehlým 
územím je trvale osídlena jelenem evropským (Cervus elaphus), rysem ostrovidem (Lynx lynx) (u 
něhož jihočeská populace tvoří základ výskytu druhu v ČR, cca 80 % počtu všech jedinců v ČR) a losem 
Alces alces), který žije v okolí Lipenské nádrže. Území je také osídleno populací vydry říční (Lutra 
lutra).   

 Podle (Anděra a kol., 2003) se v Lipně nachází velký počet různých zástupců zooplanktonu, 
neboť tato lokalita nabízí vzhledem ke své rozloze a členitosti nespočetné množství rozdílných 
stanovišť. Lze tu najít zarostlé litorální mělčiny i místa s velkou hloubkou, takže jsou zde vhodné 
podmínky jak pro perloočky tak i pro klanonožce. Proto tu žijí typické planktonní druhy obývající 
volnou vodu např. hrotnatky (rod Daphnia), nosatička obecná (Bosmina longirostris), z klanonožců 
vznášivka ztepilá (Eudiaptomus gracilis) a různé druhy buchanek. Vyskytuje se zde i perloočka 
hrbatka jezerní (Holopedium gibberum).  

 Na posuzované lokalitě tj. na plochách plánovaného Rekreačního komplexu Dolní Vltavice a v 
navazujícím okolí těchto lokalit byly provedeny v průběhu celé vegetační sezóny roku 2009 biologické 
průzkumy. Průzkumy byly zaměřeny především na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů (viz přílohy). 

 Ze skupiny bezobratlých (viz průzkum bezobratlých: RNDr. Ditrich, CSc.) byly vybrány skupiny 
tak, aby mohl být posouzen vliv na vodní prostředí i na břehové partie se zaměřením na zvláště 
chráněné a ohrožené druhy. V lokalitě převažují druhy bezobratlých charakteristické pro lesní a 
nelesní biotopy podhorských poloh, často se zvýšenými nároky na půdní vlhkost. Z hlediska reliktnosti 
výskytu zde převažují druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka a v menší míře 
jsou zastoupeny druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka. Inventarizačním průzkumem 
zájmového území bylo zjištěno 35 druhů měkkýšů, 32 druhů denních motýlů, 3 druhy vodních ploštic, 
12 druhů mravenců, 33 druhů střevlíkovitých brouků, 25 druhů pavouků a řada druhů dalších 
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bezobratlých. Převaha ubikvistních a eurytopních druhů bezobratlých ukazuje na střední až silnější 
antropogenní ovlivnění zájmového území. 

 Společenstvo měkkýšů nalezených v pobřežních porostech lokality rozvojových ploch 
odpovídá druhotnému charakteru lokality, která se vyvinula na zbytcích lesních porostů i kulturní 
krajiny po napuštění lipenské nádrže. Převažují v něm druhy lesní, nivní a ruderální. Ze zvláště 
chráněných druhů zde nebyl nalezen žádný, s tím, že zde byly na tlejícím dřevě nalezeny 2 exempláře 
téměř ohroženého druhu sklovatky rudé (Daudebardia rufa).   

Z vodních měkkýšů se v nádrži i v pobřežní mokřině vyskytují druhy nalézané i v jiných 
částech lipenské nádrže. Byl zde zaznamenán malý výskyt chráněného druhu velevruba malířského 
(Unio pictorum), který je sice vyhláškou č. 395/1992 Sb. zařazen za kriticky ohrožený druh, i když je to 
značně nadhodnocené (vyhláška č. 175/2006 Sb. však mezi silně ohroženými živočich uvádí také 
velevruba tupého (Unio crassus), který je ohroženějším druhem). Velevrub tupý zde nalezen nebyl. V 
celé nádrži Lipno I. je popisován silný výskyt velevruba malířského společně s velevrubem tupým, tyto 
druhy mohou být ohroženy při dlouhotrvajícím suchu poklesem hladiny v nádrži. Raci v zájmovém 
území nalezeni nebyli a ani doklady o jejich přítomnosti (např. zbytky krunýřů), přestože po nich bylo 
intenzivně pátráno. 

V zájmové lokalitě byly nalezeny celkem 3 druhy motýlů, běžně se u nás vyskytující, ale 
klasifikované jako ohrožené druhy. Bělopásek topolový (Limenitis populi) je vázán na topol osiku a 
topol černý. Batolec červený (Apatura ilia) se vyvíjí na stejných dřevinách, navíc ještě na vrbě jívě. 
Živnou rostlinou pro batolce duhového (Apatura iris) jsou různé druhy vrb. Dále zde byl zaznamenán 
výskyt 2 druhů modrásků, které ovšem nejsou chráněny vyhláškou 395/1992 Sb.: modrásek 
stříbroskvrnný (Vacciniina optilete)  a modrásek lesní (Cyaniris semiargus). První z nich je vázaný na 
rašeliniště a na lokalitu zalétl pravděpodobně náhodou, druhý z nich se vyvíjí na jeteli rostoucím na 
louce u lesních okrajů.  

V zájmové lokalitě byl zaznamenán výskyt 3 druhů ohrožených druhů brouků: střevlík 
Scheidlerův (Carabus scheidleri scheidleri), střevlík Ulrichův (Carabus ullrichii) a svižník polní 
(Cicindela campestris campestris). Prvý ze střevlíků je na lokalitě hojným, druhý se vyskytuje 
ojediněle, svižník polní dnes patří u nás k nejhojnějším druhům svižníků.  

Ze skupiny obratlovců (viz přílohy, průzkum fauny: Mgr. Šamata a Mgr. Šandera) byl 
zaznamenán výskyt 5 druhů plazů, 2 druhů obojživelníků a 8 druhů savců. Jedná se o běžné druhy. Na 
břehu Lipna byl nalezen přímo v lokalitě rozvojových ploch exemplář kriticky ohroženého druhu 
obojživelníka: ropucha obecná (Bufo bufo). Vodní nádrž Lipno nepředstavuje pro batrachofaunu 
(obojživelníky) vhodné místo k rozmnožování. Vysoká abundance rybích druhů úspěšné 
rozmnožování obojživelníků prakticky znemožňuje. Potravní zdroje v nádrži jsou rybami vyčerpány a 
ryby samotné představují významné predátory. Výskyt čolka horského (Mesotriton alpestris též 
Ichthyosaura alpestris též Triturus alpestris; druh silně ohrožený) a čolka obecného (Lissotriton 
vulgaris též Triturus vulgaris; druh silně ohrožený) zde nebyl doložen. Lze však předpokládat, že se na 
vhodných stanovištích v okolí Dolní Vltavice vyskytují.  

V navazujícím okolí lokality rozvojových ploch byly pozorovány následující chráněné druhy 
plazů (všechny s nízkou abundancí): ještěrka obecná (Lacerta agilis, druh silně ohrožený), ještěrka 
živorodá (Zootoca agilis též Lacerta vivipara, druh silně ohrožený), slepýš křehký (Anguis fragilis, druh 
silně ohrožený), užovka obojková (Natrix natrix, ohrožený druh), zmije obecná (Vipera berus), kriticky 
ohrožený druh). Jde o druhy plazů s běžným výskytem v této oblasti.  

 Na sledovaném území bylo dále zjištěno celkem 59 druhů ptáků (viz přílohy, průzkum ptactva 
Lešák), z toho bylo zařazeno do hnízdní ornitocenózy 38 druhů. Ze zjištěných druhů patří 12 mezi 
zvláště chráněné druhy dle č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, z nichž dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., je celkem 5 druhů zařazeno do kategorie silně ohrožených druhů (včelojed 
lesní (Pernic apivorus), krahujec obecný (Accipiter nisus), křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal 
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polní (Crex crex), pisík obecný (Actitis hypoleucos))  a  7 druhů do kategorie ohrožený (moták pochop 
(Circus aeruginosus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), koroptev polní (Perdix perdix), krkavec velký 
(Corvus corax), rorýs obecný (Apus apus), vlašťovka obecná (Hirundo rustica), lejsek šedý (Muscicapa 
striata)).  

 Přímo v lokalitě, kde je plánovaným posuzovaný záměr se vyskytuje a hnízdí z výše 
uvedených chráněných druhů pouze jediný druh v kategorii ohrožený, a to koroptev polní (Perdix 
perdix). Hnízdní výskyt byl však paradoxně zaznamenán v plochách, kde se již při přípravných pracích 
na “ZTV obec” prováděly terénní úpravy (skrývka) a kde došlo následně k zarůstání pionýrskými 
druhy bylin (dvouděložných plevelů), které poskytují tomuto druhu vhodný kryt pro pohyb, hnízdění i 
dostatek potravy. 

 Vysoký index druhové diverzity (5,06) je dán typem biotopů, kde se potkávají agrocenózy, 
okraje vod a mokřady, keřové formace a urbanizované prostředí. V hnízdní ornicenóze bylo 5 druhů 
dominantních, 9 druhů subdominantních, 24 druhů recendentních. Absence eudominantních a 
subrevendetních druhů ukazuje právě na výše popisovaný průnik biotopů, kdy byl zjištěn poměrně 
vysoký počet druhů, ale v menších populacích. 

 Z hlediska ochrany ptáků lze konstatovat, že nejcennější částí je nevelká rákosina v zátoce a 
písčité břehy přehradní nádrže. Husté keřoví vyskytují se podél břehu v mnohem větším zastoupení, 
proto zásah do nich nemůže významně ovlivnit ptačí populace na ně vázané. Totéž se týká urbánních 
biotopů a agrocenóz, kterých je v okolí dostatek. 
   

C.II.4.3. Ekosystémy 

 Ekologická stabilita krajiny je nejčastěji vyjadřována pomocí koeficientu ekologické stability 
(KES), který vyjadřuje v daném území poměr stabilních ploch (lesní pozemky, trvalé travní porosty, 
vodní plochy a toky, sady apod.) k plochám nestabilním (orná půdy, zastavěné plochy apod.) ale 
neodráží přitom druhovou skladbu porostů ani aktuální stav vegetace. Pro celé území Lipenské 
přehrady je KES ≥ 3, což znamená, že celé území lze charakterizovat jako území přírodní a přírodě 
blízké.  

 Podle ekologické stability jednotlivých ploch se posuzuje kvalita ekosystémů, u které je 
obvykle užívána pětičlenná stupnice zohledňující význam ploch vegetace pro ochranu přírody. 

 0 - plochy ekologicky výrazně nestabilní (bez významu) 

 1 - plochy ekologicky velmi málo stabilní (velmi malý význam) - např. orná půdy, kulturní travní 
porosty na orné půdě, nepůvodní monokultury, ruderalizované plochy, plochy uvnitř souvislé 
zástavby atd. 

 2 - plochy ekologicky málo stabilní (malý význam) - např. nepůvodní lesní monokultury, kulturní 
louky a pastviny atd. 

 3 - plochy středně ekologicky stabilní (střední význam) - tzn. polopřirozená vegetace bez 
přítomnosti vzácných druhů, nepůvodní smíšené lesní porosty, extenzivně obhospodařované 
louky a pastviny atd. 

 4 - plochy ekologicky velmi stabilní (velký význam) - tzn. téměř přirozená vegetace málo 
antropicky ovlivněná s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, bohatá biodiverzita 

 5 - plochy ekologicky nejstabilnější (výjimečně velký význam) - tzn. přirozená vegetace 
odpovídající stanovišti s výskytem zvláště chráněných druhů 

 Z pohledu významu Šumavy lze konkrétní posuzovanou lokalitu hodnotit jako území s výrazně 
pozměněnými ekosystémy. Lze ji přiřadit 3. stupeň ekologické stability, tj. střední význam 
(polopřirozená vegetace se značným významem pro ekologickou rovnováhu krajiny), místy až 4. 
stupeň ekologické stability (jedná se zvláště o lesní porost olšiny na ploše floristického průzkumu 
označené jako G), s velkým významem tzn. plocha ekologicky stabilní. Podrobné začlenění ploch dle 
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jejich ekologické stability je součástí vegetačních průzkumu (viz přílohy H.3.II). V rámci lokality 
záměru a navazujících ploch se zde nevyskytují stupně 0,1 a 5, převažuje stupeň 3.  

C.II.5. Krajina (krajinný ráz) 

C.II.5.1. Geomorfologie území 
 V  geomorfologickém členění České republiky je zájmové území zařazeno (dle Demka a kol. 
2006) takto: 

 Provincie :   Česká vysočina  
 Suprovincie :     Šumavská soustava   I   
 Oblast – podsoustava :  Šumavská hornatina  IB  
 Celek :     Šumava    IB-1 
 Podcelek :      Vltavická brázda   IB-1F 
 Okrsek :     Dolnovltavická brázda  IB-1F-2 
  

 Posuzovaná lokalita je součástí Dolnovltavické brázdy, která je tektonickou sníženinou v 
prohybové zóně šumavského směru s rozlohou 62,05 km2. Tvoří ji rovinný povrch údolní nivy 
Vltavy a níže položený erozně denudační ploše pahorkatinný povrch s výběžky do údolí přítoků. 
Někdejší meandrující koryto s nejmenším sklonem hladiny na celém toku řeky spolu s největší 
částí brázdy je dnes pod hladinou vodní nádrže Lipno I. Na celém území je 5 vegetační stupeň.  

C.II.5.2. Krajinný ráz 

 Krajinný ráz je definován zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je to přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. Ochrana krajinného rázu zajišťuje komplexní ochranu krajiny, 
především ochranu jejich přírodních a estetických hodnot, významných krajinných prvků a zvláště 
chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Podrobné 
vyhodnocení je součástí přílohy H.3.IV. 
 Oblast krajinného rázu (krajinný celek) je podle použité metodiky část krajiny, která se od 
ostatních částí odlišuje specifickými znaky charakteristik krajinného rázu a která tvoří základní 
jednotku v prostorové a charakterové diferenciaci krajiny. Oblastí krajinného rázu je v případě 
posuzovaného záměru Lipensko, tj. území jemuž dominuje rozsáhlá vodní nádrž Lipno I., která silně 
kulturně, historicky a přírodně určuje krajinný ráz této oblasti. Lipensko je ohraničeno z východní 
strany Českokrumlovskou vrchovinou a z jihozápadní strany masivy Trojmezné, Smrčiny a Plešské 
hornatiny. Místo krajinného rázu (krajinný prostor) je vizuálně vnímanou jednotkou v prostorové 
diferenciaci krajiny. Je konkávní nebo konvexní, pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť a 
představuje území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti. Potenciálně dotčený krajinný 
prostor je dle použité metodiky území, kde se projevují vlivy navrhovaného záměru na krajinný ráz, a 
to jak bezprostřední fyzické vlivy tak i vlivy vizuální, sluchové, čichové, dojmové a jiné. PDoKP je 
tvořen jedním nebo i více místy krajinného rázu. V hodnoceném případě je v hranicích PDoKP díky  
existenci vodní nádrži a terénním podmínkám vymezeno více míst krajinného rázu. 

 PDoKP byl vymezen vizuálními bariérami a vzhledem k existenci široce otevřeného prostoru 
rozsáhlé vodní plochy také stanovením okruhu potenciální viditelnosti, přičemž byl vzhledem k 
významu oblasti (CHKO a zároveň atraktivní lokalita pro cestovní ruch) stanoven okruh 
předpokládané  viditelnosti (z břehů Hruštického poloostrova a z pravého břehu Lipna v úseku od 
Frýdavy po Kyselov) a výseč relativní viditelnosti (pohledová osa z turistické rozhledny na Vítkově 
Hrádku, ze které je viditelná převážná část vodní nádrže Lipno I.). PDoKP je ze severní a východní 
strany lemován rozsáhlým lesním komplexem Bliženského lesa, ze západní strany výrazným terénní 
zlomem, jehož vrchol tvoří silnice do Dolní Vltavice, od které se pozemky svažují k hladině nádrže. 
PDoKP je viditelný nejvíce ze své jižní strany tj. přes plochu vodní nádrže. Z tohoto pohledu se díky 
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členitosti břehů Lipenské nádrže uplatňují dálkové pohledy pouze ze západní části Hruštického 
poloostrova (okolí Kovářova a Hruštic) a z pravého břehu Lipenské nádrže (úsek mezi Frýdavou a 
Kyselovem). Pravý břeh Lipna je v tomto úseku zalesněn až k vodní ploše, takže se pohledy pro pěší a 
cyklisty uplatňují jen v občasných průsecích a při přímém pobytu na břehu. Z Hruštického poloostrova 
je PDoKP viditelný ze silnice z Kovářova do Hruštic a také z vlastních břehových míst po celé západní 
straně poloostrova, od komunikace do Hruštic, která je na terénním zlomu.  

 Vzhledem k tomu, že rekreační komplex s přístavištěm pro plachetnice nebude zdrojem 
významného hluku a pachových látek, nebyla tato problematika pro vytýčení PDoKP zvažována. 
Plachetnice se uplatní i mimo PDoKP, ale vzhledem k dynamice a harmonickému působení tohoto 
prvku na vodní nádrži se nebude jednat o negativní vliv na krajinný ráz. Problematickým by se mohlo 
stát zahlcení nádrže plachetnicemi, což vzhledem ke členitosti vodní nádrže a její rozlohy nelze 
předpokládat.   

 Z hlediska přírodních hodnot představuje PDoKP část plošší vrchoviny, která je využívaná 
vodohospodářsky, rekreačně (vodní nádrž) a zemědělsky (převažují zde luční porosty). Významným 
prvkem je uměle vybudovaná vodní nádrž, tvořená vzdutými vodami řeky Vltavy. Je zde vysoký podíl 
lesních porostů a rozptýlené zeleně s typickou mozaikou lesů, luk, pastvin a ostrůvkovou rekreační 
zástavbou lemující lokálně vodní nádrž. Významný je zde podíl vzrostlých dřevin podél břehové linie.  

Za znaky přírodních charakteristiky zde lze označit:  

• typickou terénní morfologii s mírnými, středně sklonitými svahy  

• rozsáhlou vodní plochu s velmi členitým pobřežím (četné zátoky) 

• zalesněné horizonty 

• břehovou partii se vzrostlými dřevinami, místy s litorální vegetací 

• vyrovnaný podíl lučních a lesních porostů na levém břehu 

• zalesněný pravý břeh nádrže 

• vzrostlá liniová zeleň podél cest, solitérní stromy  

• vysoký podíl vzrostlých dřevin v zastavěných částech krajiny 

 Ve vymezeném PDoKP nejsou přítomné architektonické či kulturní dominanty, za největší 
kulturní dominantu lze považovat vodní nádrž Lipno I. Díky vybudování této vodní nádrže došlo ke 
zničení většiny  původní zástavby Dolní Vltavice a dalších sídel  v této oblasti. Proto je její převážná 
část dnes tvořena rekreačními objekty různého výrazu a hmoty. Území bylo ovlivněno vysídlením 
velké části původního obyvatelstva po II. světové válce, výstavbou nádrže Lipno I. a v neposlední řadě 
také dlouholetou existencí hraničního pásma. Levý břeh Lipna byl od 60-tých let 20. století 
střediskem výstavby drobných individuálních i hotelových objektů a vytváření chatových kolonií. 
Naopak pravý břeh Lipna si díky dlouholeté existenci bývalého hraničního pásma a stavební uzávěry 
zachoval přírodní ráz smrčin s významným podílem rašelinišť  bez významného podílu nové rekreační 
zástavby mimo původní sídla. V PDoKP se nezachovaly cennější objekty lidové architektury, v širším 
území se nachází drobné tradiční prvky a místy také zachovalejší objemy původních objektů. Dolní 
Vltavice je sídlo s nízkou urbanistickou a architektonickou hodnotou, s prakticky zlikvidovaným 
historickým stavebním fondem, centrální část sídla je prakticky neobnovitelná. Novodobá zástavba 
narušuje původní sídelní formu. V rámci PDoKP se nachází jediná stavební památka, a to kaple Panny 
Marie s dominujícími lipami. Krajina je atraktivní pro rekreační využívání.  

 Charakteristika říční krajiny uvedená v návrhu ZÚR JčK (2009), která byla vymezena podle 
Evropské úmluvy O krajině č. 13/2005 Sb. mezinárodních smluv, uvádí pro oblast Lipenska jako 
kulturní hodnoty zbytky původní sídelní struktury s přetrhanými vazbami na okolí, kvalitní a nerušící 
stavby a objekty pro rekreační využití krajiny. 
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Mezi znaky kulturní a historické charakteristiky lze zařadit:  

•  vodní nádrž Lipno I. na řece Vltavě 

• převažující rekreační využívání oblasti se zachováním zemědělského charakteru a využívání 
krajiny 

• narušenou původní strukturu osídlení (zánik sídel včetně podstatné části Dolní Vltavice)  

• novodobou z zástavbu většinou rekreačního charakteru narušující původní sídlení formu nebo 
umístěnou do původně neosídlených míst 

• nejednotnou novodobou zástavbu různé hmoty a výrazu (neodpovídající tradičním formám a 
měřítku staveb) 

• zástavbu lokalizovanou podél vodní nádrže (zbývající části původních sídel i shluky 
individuálních rekreačních objektů) 

 Oblast se vyznačuje mnoha krajinářsko-estetickými hodnotami, prostorové vztahy jsou 
rozmanité, s estetickými panoramatickými pohledy se sjednocujícím, kotvícím prvkem vodní nádrže s 
mnohdy dramatickými změnami hladiny a rámujícím horizontem vzdálenějších vrcholů Šumavy.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o umělou vodní nádrž, jsou v této části zničeny původní hlubší 
meandry Vltavy a došlo také k zaplavení větší části původní zástavby. Dnešní sídla jsou většinou 
rekreačního charakteru se zástavbou s různým architektonický výrazem i hmotou staveb. Přesto se 
dá konstatovat, že je zde vyvážený vztah přírodních a kulturních složek. Zároveň se jedná o zcela 
přeměněnou kulturní krajinu, nejdříve odlesněním v době kolonizace Šumavy, posléze zemědělským 
využíváním odlesněných partií, vlnami osidlování a vylidňování a v neposlední řadě výstavbou nádrže, 
při které došlo k zániku původního osídlení a změně dosavadního výrazu a využívání krajiny. Levý 
břeh Lipna se vyznačuje nižším podílem primární struktury krajiny, která byla přetvořena lidskou 
činností, ale zachovala si díky blízkosti Šumavy a bývalého hraničního pásma částečně polopřírodní a 
místy přírodní charakter s převahou sekundárních ekosystémů. Krajina působí estetickým dojmem 
umocněným přítomností přírodních prvků a řídkým osídlením. Samotný potenciálně dotčený krajinný 
prostor vyniká členitým pobřežím, lemovaným lesními porosty a vzrostlou liniovou zelení pobřežního 
pásma navazujícího na luční porosty. Projevuje se zde také různorodá hmota a barevnost vegetace. 

 Prostorové vztahy jsou zde také charakteristické proměnnou scénou při vnímání drobnějších 
prostorů s četnými detaily díky členitosti břehových partií a množství zátok. Krajina působí ladným, 
velmi estetickým dojmem s možností vnímání otevřeného, velkého měřítka krajiny. Hlavní vizuální 
znaky krajiny jsou ve vnímání harmonického panoramatu s jedinečnými scenériemi. Harmonické 
vztahy jsou ovlivňovány požadavky na rekreační využívání této oblasti. Tlak na rekreační zástavbu je 
usměrňován územním plánováním s tím, že je na většině území levého břehu Lipna zakázána nová 
individuální výstavba chat, na pravém břehu stále platí stavební uzávěra a mimo současně zastavěné 
území obcí se nesmí stavět žádné nové objekty, není povolena ani obnova zašlých sídel. Zároveň 
rostou požadavky na využívání vodní plochy, přičemž se velmi vhodným jeví jachting, proto byly 
vytipovány plochy pro přístaviště, převážně na levém břehu, které umožní požadovaný, nedevalvující 
rozvoj území.  

 Charakteristika říční krajiny uvedená v návrhu ZÚR JčK (2009), která byla vymezena podle 
Evropské úmluvy O krajině č. 13/2005 Sb. mezinárodních smluv, uvádí pro oblast Lipenska jako 
estetické hodnoty rozsáhlou klidnou vodní hladinu, zrcadlení okolní krajiny, krajinná panoramata, 
relikt vorařských vesniček, přívozy. 

 Za znaky estetické hodnoty (vizuální charakteristiky) krajiny lze označit:  

• otevřenou scenérii rozsáhlé vodní plochy s členitým pobřežím s polouzavřenými zátokami 

• rozmanitost krajinné scény s průhledy před vodní plochu 

• členitost horizontů, řazení blízkých horizontů a linie horizontů masivu Šumavy 

• řazení blízkých horizontů a vzdáleného masivu Šumavy 
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• plošší horizonty s lučními porosty a drobnými lesními celky 

• významné množství rozsáhlých i drobných lesních porostů střídající se na levém břehu 
mozaikovitě s většími i drobnějšími lučními plochami, významnou přítomnost rozptýlené zeleně 

• bohatou skladbu vegetačního krytu s velkou tvarovou a barevnou variací 

• liniovou výsadbu podél komunikací a břehů nádrže 

• přítomnost partií s krajinným harmonickým měřítkem 

• lokálně situovanou rekreační výstavbu podél nádrže s výrazným podílem zeleně 

• rekreační využívání vodní plochy a břehových partií 

• řídké osídlení a neobydlenost krajiny pravého břehu nádrže 

C.II.6. Obyvatelstvo 

 Osada Dolní Vltavice je součástí Černé v Pošumaví. Po výstavbě vodní nádrže Lipno byla část 
obce zatopena. V roce 1850 měla Dolní Vltavice 299 obyvatel, podle sčítání lidu z roku 1930 zde bylo 
63 domů se 414 obyvateli, z toho bylo 16 Čechů. V roce 1970 zde žilo 31 obyvatel a k datu 31. 1. 2007 
zde žilo pouze 12 obyvatel. V současnosti je Dolní Vltavice především rekreačním střediskem.  

 Černá v Pošumaví spravuje celkem 6 částí obce (osad), rozkládá se na 2 katastrálních 
územích: k.ú. Černá v Pošumaví a k.ú. Kyselov, celková katastrální výměra obce činí 5 038 ha. Černá 
v Pošumaví má s osadami celkem 810 obyvatel, z toho 334 mužů, 324 žen, 124 dětí do 15 let a 28 
cizinců. Samotná obec Černá v Pošumaví má 634 obyvatel, osady Bližná 86 obyvatel, Dolní Vltavice 
12, Mokrá 34, Muckov 28 a Plánička 16 obyvatel. Jedná se o stav k datu 31. 12. 2007.  

 Nejbližší zástavou jsou rekreační objekty na východní straně od silnice z Černé v Pošumaví 
k přívozu. Tyto budou přímo sousedit s rekreačním komplexem. Nejbližší obytnou zástavbou jsou 
rodinné domy na okraji východním okraji Dolní Vltavice v blízkosti komunikace.  

 Dopravou budou nejvíce dotčeni obyvatelé rodinných a rekreačních domů podél silnice 
z Černé v Pošumaví či od Frymburka až k odbočce k rekreačnímu komplexu, která vede přes osadu 
Bližná. 

C.II.7. Hmotný majetek a kulturní památky 

 První zmínka o Dolní Vltavici je z roku 1268 (původní název byl “Na Hirzowe”- něm. Hirschau). 
Při stavbě Lipna byla část obce včetně kostela zatopena. Dnes je Dolní Vltavice především rekreačním 
střediskem s převozem přes Lipno. Památkové objekty byly zatopeny přehradní nádrží Lipno.  
V blízkém okolí se nenachází žádná významná archeologická lokalita.  

 Nejbližší památkou je kaple Panny Marie u silnice k Černé v Pošumaví (č. ÚSKP 3-1231), která 
byla postavena v roce 1648, těsně po třicetileté válce jako pietní místo, kam byly pochovány oběti 
morové nákazy. Ve stejné době byly vysázeny i 2 lípy, které jsou zde i v současnosti. Kaple byla 
původně dřevěná, až v roce 1753 byla přestavěna do dnešní podoby. Kaple i obě lípy jsou zapsány 
v seznamu památek chráněných státem. Další památkou je kaplička Boží muka (č.ÚSKP 3-1230), která 
se nachází nad vsí u cesty do Černé v Pošumaví. 

 Dalšími památkami v blízkosti je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a socha sv. Jana 
Nepomuckého v Černé v Pošumaví.  

 Nejzachovalejší památkou po těžbě v okolí Černé v Pošumaví je portál Josefovy dědičné štoly 
západně od osady Mokrá, ležící nedaleko od hladiny Lipenské přehrady. Nepřístupná jsou stále ještě 
zachovalá stará důlní díla tuhového hornictví. 

 Z Dolní Vltavice je veden přívoz na pravý břeh Lipna na Kyselov, který slouží především 
k rekreačním účelům – doprava turistů k hraničním přechodům s Rakouskem. Převozní trasa přívozu 
přes Lipno měří cca 1,5 km, majitelem je společnost WOLFI VOK s.r.o. 
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C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z 
hlediska jeho únosného zatížení 
 Dotčená oblast je součástí CHKO Šumava a EVL Šumava, což ukazuje na kvalitní přírodní 
prostředí a zachovalé kulturní hodnoty. Vzhledem k tomu, že se jedná o III. zónu CHKO Šumava,  jsou 
na toto území považovány za cenné spíše kulturně-krajinářské hodnoty než-li přírodní. Oblast 
Lipenska, kam patří i lokalita Dolní Vltavice je významnou rekreační oblastí v předhůří Šumavy. Díky 
vodní nádrži Lipno je na jednu stranu setřen výraz původní krajiny meandrující řeky Vltavy včetně 
velké části původních sídel, na druhou stranu je vodní nádrž určujícím prvkem v novém výrazu krajiny 
a také v nově ustavených přírodních podmínkách. Dolní Vltavice leží na levém břehu Lipna na okraji 
CHKO a společně s dalšími středisky na tomto břehu nabízejí ubytování pro individuální i hromadnou 
rekreaci. V platných územně plánovacích dokumentacích jsou zde schváleny rozvojové plochy, které 
umožní navýšení ubytovacích kapacit. Nevýhodou tohoto území je v současnosti využívání pouze 
krátké letní sezóny, což sebou přináší problémy související s větším zatížením přírodního prostředí v 
letním období. Také zde hrozí kolize zájmů ochrany přírody a zájmů o větší rekreační využití území. 
Vzhledem k tomu, že k územně plánovací dokumentaci se příslušné orgány ochrany přírody a krajiny 
vyjádřily jako dotčený orgán, lze předpokládat, že s takto nastaveným měřítkem využití rekreačního 
potenciálu oblasti souhlasí.  

 Dolní Vltavice je zatím malým rekreačním střediskem s několika individuálními rekreačními 
objekty, penziony a hotelem.  Je zde také lodní přívoz na pravý břeh Lipna. Území je v současnosti bez 
většího rekreačního zatížení. V oblasti se nenachází žádný větší zdroj znečišťování ovzduší (jako 
zdroje emisí škodlivin do ovzduší zde působí pouze doprava a lokální topeniště). Znečištění vod Lipna, 
které se projevuje v letním období častým vodním květem, je problémem celé oblasti, v dotčené 
lokalitě nejsou zvláštní poměry.  
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ČÁST D   

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a hodnocení jejich 
velikosti a významnosti  

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 

D.I.1.1. Zdravotní rizika 

• Období výstavby  

 Rozsah prací během stavební činnosti lze označit jako středně velký. Celková doba výstavby je 
plánována na 3 roky. V této fázi přípravy projektu není zřejmé, jaký bude harmonogram výstavby, ani 
to zda bude komplex budován jako celek nebo po časově oddělených etapách. Předpokládá se, že 
výstavba bude probíhat v pracovních dnech a pouze v denní době, s různou intenzitou stavební 
činnosti, jako je to běžné u těchto typů záměrů. Mezi hlavní vlivy bude patřit především zvýšení 
akustického zatížení lokality díky zvýšenému pohybu těžkých nákladních vozidel, terénním úpravám a 
díky hluku ze stavebních mechanismů. Dále může dojít i k dočasnému zhoršení kvality ovzduší, a to 
emisemi výfukových plynů z dopravy související se stavbou a také díky terénním pracím, při kterých 
může docházet díky sekundární prašnosti ke krátkodobému zvýšenému množství prachových částic v 
ovzduší lokality.  

Stavební práce by neměly významněji ovlivnit zdraví obyvatelstva. V průběhu tohoto období 
může být narušena pohoda obyvatel obytné a rekreační zástavby Dolní Vltavice, a to především 
zvýšeným pohybem nákladní dopravy a v blízkosti staveniště také hlučností stavebních mechanismů. 
Tyto vlivy se však dají do určité míry eliminovat uplatněním vhodných technicko-organizačních 
opatření a dodržováním pracovní kázně. Vzhledem k rozsahu staveb nelze předpokládat, že bude 
hlukem a sekundární prašností významně ovlivněno zdraví obyvatel.  

Pro minimalizaci vlivů stavební činnosti jsou navržena tato opatření: 

 stavební činnost bude probíhat pouze v pracovních dnech a v denní době, 

 při provádění stavebních prací bude technicko-organizačně zajištěno efektivní využití 
dopravních prostředků a mechanismů a dodržování pracovní kázně tak, aby došlo z důvodu 
stavby k minimálnímu ovlivnění okolí, 

 před výjezdem ze staveniště bude prováděna v případě potřeby očista kol a podvozků 
stavebních automobilů, a tím bude omezován vznik sekundární prašnosti mimo staveniště, 

 náležitým skrápěním bude co nejvíce za nepříznivých meteorologických podmínek omezován 
vznik sekundární prašnosti při výstavbě,  

 pro stavební činnosti budou používány mechanismy splňující hlukové limity. 

• Období provozu 

 Pro vznik zdravotních rizik pro obyvatelstvo se musí v jejich prostředí vyskytnout nebezpečný 
faktor, kterému jsou lidé přímo či nepřímo exponováni. Mezi vlivy, které mohou přinášet realizací 
posuzovaného záměru určitou míru zdravotní rizika pro obyvatelstvo lze zařadit zvýšenou hlučnost a 
emise škodlivin do ovzduší ze související dopravy. 
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 Hluk jako takový je charakterizován jako nežádoucí zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo 
rušivý vjem, pocit, přičemž může mít i jiné nežádoucí účinky na lidský organismus. Podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví se hlukem rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož 
hygienický limit stanoví nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Nejběžnějšími důsledky vystavení soustavnému hluku je snížení pracovní způsobilosti, 
poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního výkonu, bolesti hlavy. Škodlivost hluku 
závisí na hladině akustického tlaku, době působení, kmitočtu a dalších faktorech.  

 Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci lokality byl zpracován akustický posudek viz 
příloha H.3.III. Podle NV č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je 
nejvyšší hygienický limit pro hluk z dopravy v chráněných venkovních prostorech ostatních staveb a 
v chráněných ostatních venkovních prostorech stanoven základní hladinou LAeq  55 dB pro denní dobu 
(6-22 hod.) a LAeq 45 dB pro noční dobu (22-6 hod.). Příspěvek záměru bude max. 4,3 dB, i po tomto 
navýšení bude hluk po zprovoznění záměru nižší než je hygienický limit. Nejvyšší hodnoty 
dosahované hladiny akustického tlaku je a bude dosahováno u obytného objektu na začátku Dolní 
Vltavice 53,2dB (na levé straně komunikace), v tomto bodě se přitom záměr projeví navýšením pouze 
o 0,1 dB. 

 Provoz komplexu nebude významným zdrojem hluku, který by mohl významněji ovlivnit 
akustickou situaci v místě a zdraví obyvatel. Hluk bude z provozu vzduchotechniky a především 
vlivem související dopravy. U žádného z nejbližších objektů obytné zástavby by nemělo dojít vlivem 
realizace záměru k překročení hygienických limitů. V rámci zkušebního provozu by však mělo být 
provedeno měření hluku produkovaného provozem komplexu k prokázání splnění hygienických 
limitů a případnému navržení snížení potenciální hlukové zátěže. 

 Emise škodlivin do ovzduší budou produkovány pouze související dopravou. Jde především o 
osobní automobily rekreantů, personálu a jiných návštěvníků komplexu. Vzhledem k tomu, že zde 
nebude vlivem záměru umísťován žádný střední, velký či zvláště velký zdroj znečištění ovzduší, nebyla 
zpracována rozptylová studie. Mezi hlavní škodliviny z emisí výfukových plynů se zařazují NOX, TZL a 
benzen. Benzen je významnou škodlivinou produkovanou u vozidel s benzínovým pohonem, u 
dieselových motorů jsou jeho emise výrazně nižší. Předpokládaná produkce emisí těchto škodlivin v 
souvislosti s provozem komplexu je součástí kapitoly B.III.1. V souvislosti s dopravou se předpokládá 
postupný významnější pokles emisí výfukových plynů z důvodu povinného zavádění účinnějších 
systémů pro jištění a zachytávání emisí motorů. Odborně je mezi roky 2010 - 2030 předpokládán 
pokles emisí až na 15 - 20 % stavu roku 2010.  

NOX – oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem 
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je automobilová doprava a spalování fosilních paliv.  
Emitovány jsou převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován na 
oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOX. Oxid dusičitý vyvolává dráždění dýchacího 
traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním onemocněním a 
zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží. Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních 
funkcí a reaktivity dýchacích cest se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci 
několikanásobně převyšující platný hygienický limit pro tuto škodlivinu, což u předmětného záměru 
nehrozí.  

 TZL – tuhé znečišťující látky nemají na rozdíl od plynných látek specifické složení, nýbrž 
představují směs látek s různými účinky. Současně působí také jako vektor pro plynné škodliviny 
v ovzduší. V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující 
pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišují se frakce PM10 s aerodynamickým průměrem částic 
do 10 µm, které pronikají pod hrtan do spodních dýchacích cest a jemnější frakce PM2,5 
s aerodynamickým průměrem částic do 2,5 µm, které pronikají až do plicních sklípků. Prašný aerosol 
frakce PM10 je v současnosti považován za nejzávažnější škodlivinu v ovzduší, ale problémem je 
především v městském prostředí. Ovzduší v lokalitě patří k nejčistším v ČR, z tohoto pohledu je 
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rizikovost spojení těchto částic s dalšími nečistotami ve vzduchu malá. Mezi známé účinky  prachu na 
lidské zdraví patří především dráždění sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce výstelky horních cest 
dýchacích, vyvolání zvýšené sekrece bronchiálního hlenu, a tím dochází se snížení samočistící funkce 
a obranyschopnosti dýchacího aparátu. V důsledku toho vznikají vhodné podmínky pro rozvoj 
virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do 
chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy. Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn 
mnoha dalšími faktory jako imunitním systémem jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, 
kouřením apod.  

Benzen je z hlediska zdravotních rizik znám jako lidský karcinom. Patří mezi tzv. krevní jedy tj. 
látky, které poškozují převážně krvetvorbu nebo krevní složky cirkulující v krvi. Je eliminován ze 
spalovacích motorů ze silniční dopravy. Vstřebává se kůží, plícemi, trávicím traktem a kumuluje se 
v kostní dřeni a v tukových tkanivech. Rozhodující část emisí benzenu vzniká v benzínových motorech 
bez katalyzátoru, tzn. převážně v osobních automobilech. Většina současných vozidel je povinně 
vybavena katalyzátory. 

 Na základě výsledků akustického posudku a produkovaných emisí výfukových plynů, které 
uvažují maximální zátěž lokality automobily (tento stav bude nastávat zřídka, protože představuje 
100% obložnost hotelů, bytů a přístaviště), lze konstatovat, že hlukové zatížení provozem komplexu 
včetně související dopravy a znečištění ovzduší nepřekročí hranici, která by mohla znamenat ovlivnění 
tělesného zdraví obyvatelstva. Omezením rychlosti automobilů v rámci komplexu mohou být jak 
hlukové zatížení, tak i emise škodlivin minimalizovány, což je z hlediska rekreačního využívání lokality 
žádoucí.  

Pro minimalizaci vlivů z provozu komplexu jsou navržena tato opatření: 

 omezení rychlosti automobilů v rámci komplexu na 30 km/hod. 

 vzduchotechnické zařízení objektů bude navrženo v souladu s nařízením vlády č. 148/2006, o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to tak, že hluk ze zařízení 
vzduchotechniky nepřekročí po dobu používání ve vnitřním prostoru 50 dB a do venkovního 
prostoru rovněž 50 dB. Je vhodné, aby byly pevné součásti pružně odděleny od kmitacích částí a 
vzduchovody byly opatřeny buňkovými tlumiči hluku a akustickou izolací. 

 v průběhu zkušebního provozu komplexu provést měření hluku šířícího se z provozovny k 
ověření předpokladu nepřekračování hygienických limitů pro hluk 

 

D.II.1.2. Sociální a ekonomické důsledky 

• Období výstavby 

 Stavební úpravy budou zajištěny dodavatelsky stavební firmou vzešlou z výběrového řízení. 
Nepředpokládá se významný vliv na zaměstnanost v lokalitě. Je vhodné, aby investor při zadávání 
zakázky zohlednil možnost využití kapacit místních stavebních firem.  

• Období provozu 

 Zatím není vyčíslena potřeba pracovních míst pro provoz komplexu. Předpokládá se vznik 
pracovních míst trvalých a především sezónních. Vzhledem k situaci v regionu Polipenska, znamená 
vznik každého pracovního místa význam pro stabilizaci obyvatelstva v této oblasti,. Z tohoto pohledu 
jsou samozřejmě výhodnější celoroční, trvalé pracovní poměry. Provoz komplexu by mohl mít 
významnější, i když ne zásadní vliv na zaměstnanost v regionu.  

D.II.1.3 Narušení faktoru pohody, začlenění stavby, počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

 Na narušení faktoru pohody se závažně podílí především doprava a její vlivy na obyvatelstvo 
v blízkosti komunikace. Psychická zátěž a vyvolaný stres jsou individuálními reakcemi organismu na 
faktory prostředí a psychická odezva tedy nemusí být v přímé závislosti na intenzitě podnětu.  
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• Období výstavby 

 Vzhledem k předpokládané době trvání stavby 3 roky a také k tomu, že se jedná o stavbu v 
rekreační oblasti, lze zde předpokládat občasné, krátkodobé narušení faktorů pohody především 
novou činností a zvýšeným pohybem nákladních automobilů. Intenzita stavebních prací bude různá a 
s tím souvisí i různá intenzita dopravy. Negativní vliv mohou mít také stavební práce na přístavišti, 
kdy lze předpokládat vytvoření dočasného, lokálního zákalu vody v nádrži, která je využívána také pro 
koupání rekreantů. Provádění těchto prací by mělo být naplánováno především mimo hlavní sezónu.  

Pro minimalizaci vlivů stavební činnosti jsou navržena tato opatření (stejná opatření jako D.II.1.1.): 

 stavební činnost na přístavišti bude podle možností a v souladu s podmínkami ochrany přírody 
prováděna tak, aby co nejméně narušovala hlavní letní sezónu  

 přizvat ke stavebním pracím také místní stavební firmy a řemeslníky (např. formou subdodávek) 

 

• Období provozu 

 Provozem komplexu by nemělo dojít k narušení faktoru pohody, neboť záměr sice vyvolá 
větší zatížení lokality, ale toto by nemělo mít za následek neúnosnou zátěž.  Záměr bude realizován 
mimo sídlo Dolní Vltavice, které je od pozemků komplexu odděleno výrazným terénním zlomem, 
navíc doprava související s komplexem nebude přímo ovlivňovat sídlo. Stávající rekreanti, kteří vlastní 
nemovitosti v této oblasti, mohou pociťovat rozmrzelost ze ztráty dosavadního poklidu menšího 
rekreačního centra. Díky existenci komplexu a dalších budovaných či plánovaných záměrů na 
plochách dle schváleného územního plánu se zvýší návštěvnost lokality, což může přinést výhody 
většího centra s turistickým zázemím a větší návštěvností a také nevýhody např. ve ztrátě soukromí, 
větším okolním ruchu v sezóně a také ve větší vytíženosti vodní plochy. Dolní Vltavice je jedním z 
center na březích Lipna, kde územní plán a také zatím neschválený návrh Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje umožňuje rozšíření, které nebylo možné v dobách existence hlídaného hraničního 
pásma, kdy zde byla výrazně omezena individuální výstavba chat a hotelů a také návštěvnost. 
Posuzovaný záměr musí splňovat regulativy platného územního plánu Černé v Pošumaví z roku 2009, 
což bude předmětem posouzení příslušného stavebního úřadu v Horní Plané a nadřízeného orgánu-
Krajského úřadu Jihočeského kraje.  

 Dolní Vltavice a Bližná, kde se projeví vlivy provozu komplexu a s ním související dopravy 
v největší míře, čítá několik desítek obyvatel. Nejbližší obytná zástavba je při severovýchodním okraji 
Dolní Vltavice.  

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

D.I.2.1. Ovzduší 

• Období výstavby 

 V tomto období budou liniovým zdrojem znečištění ovzduší nákladní automobily přivážející 
stavební materiály a plošným zdrojem znečištění pak bude samotná stavební činnost. Působení 
tohoto plošného i liniového zdroje znečištění bude vzhledem k době a druhu výstavby a také 
proměnnosti v intenzitě stavební činnosti malé. Při nepříznivých meteorologických podmínkách 
(např. déletrvající sucho, větrné počasí) bude pravidelným skrápěním omezován vznik sekundární 
prašnosti.  

 Znečištění ovzduší při stavební činnosti lze minimalizovat vhodnými technickými opatřeními 
v plánu organizace výstavby např. používáním stavebních mechanismů v odpovídajícím technickému 
stavu, kropením prašných povrchů během stavby, realizací stavebních prací v co nejkratším termínu, 
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snížením přejezdů stavebních mechanismů, racionalizací stavebních postupů atd. Předcházení vlivům 
z výstavby a omezení těchto vlivů je u těchto typů staveb dosažitelné vhodnou organizací práce.  

 Nelze očekávat žádné výrazné zhoršení imisní situace v žádné ze škodlivin.  

Pro minimalizaci vlivů stavební činnosti jsou navržena tato opatření: 

 pro stavební činnost upřednostňovat využití stavebních mechanismů s nižší úrovní emisí 

 při déletrvajícím suchu a větrném počasí zamezovat zvýšené sekundární prašnosti zkrápěním 
prašných povrchů 

• Období provozu 

 Emise škodlivin do ovzduší budou produkovány pouze dopravou související s provozem 
komplexu. Ze zkušeností z posuzování jiných obdobných areálů vyplývá, že jejich příspěvek na imisní 
situaci dotčených lokalit bývá nízký, bez předpokladu překračování zákonem stanovených imisních 
limitů i maximálního tolerovaného počtu překročení limitu za kalendářní rok a tedy bez předpokladu 
vzniku rizikových podmínek vyvolávajících ohrožení lidského zdraví. Na dopravní zátěži se budou 
podílet hlavně osobní automobily, u který se stále zlepšují parametry emisí výfukových plynů. Území 
nepatří mezi lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší. Produkce NOx vlivem záměru nebude na takové 
úrovni, aby to mělo vliv na ochranu ekosystémů a vegetace v rámci NP a CHKO Šumava (podle sdělení 
MŽP ve věstníku 6/2009  nebyly překročeny v NP a CHKO Šumava imisní limity pro oxidu dusíku a 
oxidu siřičitého, cílový imisní limit pro troposférický ozón byl překročen na 100 % území výše 
uvedených  chráněných území, stejně jako je tomu u naprosté většiny ostatních velkoplošných ZCHÚ i 
zbytku území ČR). 

D.I.2.2. Klima 

  S výjimkou výfukových plynů ze související dopravy se nebude komplex podílet na imisích 
skleníkových plynů. Z tohoto pohledu nebude mít vliv ani na klima. Vzhledem k poměru zastavěných 
ploch a zelených ploch se neočekává ani významné ovlivnění mikroklimatu lokality.  

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky  

Hluk 

• Období výstavby 

 Vlivy na hlukovou situaci v době výstavby byly posouzeny v kapitole D.I.1 Vlivy na 
obyvatelstvo, kde jsou také navržena opatření k omezení příspěvku záměru k akustické situaci 
lokality.  

• Období provozu  

 Akustický posudek zohlednil stávající hlukovou zátěž spojenou především s rekreačním 
využíváním lokality, stejně tak jako její nárůst spojený s posuzovaným záměrem a také s původním,   
neredukovaným příspěvkem v počtu aut u plánovaného hotelového resortu Relax. I při uvažování 
maximálního vytížení a obsazenosti parkovišť a hotelů lze vyhodnotit, že hluková situace nebude 
překračovat stanovené hygienické limity pro hluk. Skutečné zatížení bude většinou na nižší úrovni, 
parkoviště bývají naplněna u tohoto typu záměrů max. kolem 60 %, navíc došlo k redukci záměru 
Hotelového resortu Relax. V rámci posuzovaného komplexu není plánováno žádné otevřené 
sportoviště, pláž ve východní části od přístaviště nebude realizována, kromě jiných vlivů by se 
podílela i na zvýšení hlučnosti v lokalitě. Na hluku z provozu se bude kromě dopravy podílet 
vzduchotechnika jednotlivých budov. Problematice hluku z provozu s navrženými opatřeními na 
snížení vlivu se věnuje kapitola D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo.  

 Záměr bude mít vliv na zvýšení hlukové zátěže v lokalitě, jeho příspěvek však nebude 
znamenat překročení hygienických limitů. Proto není nutné navrhovat protihluková opatření. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o rekreační lokalitu a komplex má vedle rekreačního charakteru také  
objekty trvalého bydlení, je v zájmu provozovatele zajištění minimální produkce rušivých zdrojů hluku  
a prospěšné bude jakékoli snížení hlukových emisí. Je vhodné např. upravit maximální rychlost 
automobilů v komplexu, instalovat vzduchotechniku s lepšími hlukovými parametry atd. V rámci 
zkušebního provozu by mělo být provedeno měření hluku produkovaného provozem komplexu k 
prokázání splnění hygienických limitů. 

 

Fyzikální, biologické charakteristiky 

 Vzhledem k typu záměru lze vyloučit jeho možné vlivy na další fyzikální charakteristiky. Vlivy 
na biologické charakteristiky, jako např. ruderalizace území, jsou předmětem příslušných kapitol 
tohoto oznámení.  

 V zařízení nebude manipulováno s látkami a produkty, které by mohly produkovat emise 
pachových látek. Zařízení nepatří mezi typy vyjmenovanými ve vyhlášce č.362/2006  Sb., o přípustné 
míře obtěžování zápachem. Zařízení nebude zdrojem pachových látek.  
 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 Lokalita je v II. vnějším ochranném pásmu vodárenského odběru (celá vodní nádrž Lipno) a 
také v CHOPAV. Záměr není v rozporu s podmínkami a opatřeními těchto dvou chráněných území z 
hlediska ochrany vod. Pokud bude chtít provozovatel přístaviště zajistit zásobování plachetnic 
palivem do pomocných motorů, je to možné pouze za splnění podmínek rozhodnutí II. pásma 
ochrany vodárenského odběru tzn. paliva musí být skladována v malých (o objemu menším než 1 000 
m3), vodohospodářsky zabezpečených nádobách mimo inundační pásmo vodního toku. Vše musí 
odpovídat příslušných ČSN a zákonným předpisům.  

D.I.4.1. Vliv na povrchové vody, charakter odvodnění oblasti a změny hydrogeologických 
charakteristik 

• Období výstavby 

 Během výstavby budou probíhat terénní práce prakticky na celé ploše záměru, odtokové 
poměry by měly být po toto období prakticky stejné. Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal 
významný vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti.  

• Období provozu  

  Zřízením nových zpevněných ploch a střech většího rozsahu dojde ke změně odvodnění v 
lokalitě komplexu, což bude znamenat lokální snížení infiltrace dešťových vod do podloží a bude 
zdrojem zrychleného odtoku vodních srážek v dotčené lokalitě. Vzhledem k blízkosti vodní nádrže 
Lipno dojde k nevýznamnému urychlení odtoku srážek z území. Z hlediska bilancovaného nárůstu 
zpevněných ploch a jejich poměru k plochám zeleně se nebude jednat o výraznější negativní vliv, 
který by měl v zájmovém území podstatněji ovlivnit charakter odvodnění.  

D.I.4.2. Vliv na podzemní vody  

  Hydrické poměry lokality jsou závislé na hladině vody ve vodní nádrži, stávající vodní vrty  
jsou ovlivňovány výškou hladiny. Výstavba ani provoz komplexu nebude mít žádný vliv na hladinu v 
Lipně.  

D.I.4.3. Vliv na jakost vod 

• Období výstavby 

 Při samotné výstavbě objektů komplexu může dojít k přechodnému provoznímu znečištění 
dešťových vod, např. může dojít ke splachu úkapů ropných látek z netěsnících motorů, převodových a 
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rozvodových skříní stavebních mechanismů apod. Také by mohlo dojít k havarijnímu úniku ropných 
látek z těchto stavebních mechanismů. Z těchto důvodů je nutné zajistit přísné preventivní kontroly 
technického stavu vozidel a ostatních mechanismů. Vzhledem k rozsahu stavebních činností a době 
výstavby se však nepředpokládá významnější riziko ohrožení kvality vod. 

 Při výstavbě přístaviště budou terénní práce probíhat také přímo ve vodní nádrži Lipno. Při 
těchto pracech bude docházet k místnímu zakalení vody zvířením sedimentů dna, mělo by  se v 
tomto případě jednat o dočasnou situaci, která by neměla mít významnější vliv na kvalitu 
povrchových vod. Je zde však riziko úniku ropných látek ze stavebních mechanismů, proto musí být 
automobily a mechanismy pracující v blízkosti vodní hladiny a ve vodní nádrži podrobovány přísným 
technickým kontrolám a technickým opatřením, které omezí možný únik látek nebezpečným vodám. 
Před výstavbou musí být zpracován a schválen příslušným vodoprávním úřadem “Plán opatření  pro 
případ havárie a zhoršení jakosti vod” podle zákona o vodách a vyhlášky 450/2005 Sb.  
 

Pro minimalizaci vlivů stavební činnosti jsou navržena tato opatření: 

 pro období výstavby vypracovat havarijní plán podle zákona o vodách a při případných únicích 
závadných látek postupovat v souladu s tímto plánem 

 pravidelně preventivně kontrolovat technický stav vozidel a stavebních mechanismů a vést o 
tomto záznam pro případ kontroly 

 musí být znemožněno mytí stavebních mechanismů ve vodní nádrži a v prostoru staveniště 

• Období provozu 

 Dešťové vody, které budou sváděny z areálu komplexu do vodní nádrže Lipno, nebudou mít 
vliv na kvalitu vody v této vodní nádrži. 

 Splaškové vody budou svedeny oddílnou kanalizací na obecní, nově budovanou ČOV Dolní 
Vltavice s tím, že vypouštěné splaškové vody budou splňovat kvalitativní i kvantitativní limity dané 
příslušným kanalizačním řádem. Množství odpadních vod bude úměrné obsazenosti komplexu, 
maximální množství bude stejné jako maximální odběr pitné vody. Stavební povolení bude vázáno na 
kapacitu ČOV a povolené množství vypouštěných odpadních vod. Napojením záměru na nově 
budovanou ČOV dojde ke zvýšení vypouštěných vyčištěných odpadních vod do vodní nádrže Lipno, 
která je již dlouhodobě silně eutrofizována a jakýkoli nový příspěvek živin (především fosforu a 
dusíku) může znamenat zvýšení současného zatížení, i když k vyšší eutrofizaci přispívají i jiné zdroje 
než vypouštění odpadních vod (viz kapitola C II.2.1). Nová ČOV by měla být vybavena zařízením na 
odstraňování fosforu z odpadních vod, které zaručí průměrnou koncentraci celkového fosforu ve 
vyčištěných odpadních vodách na úrovni 1 mg/l., toto opatření se ovšem nevztahuje na investora, ale 
na provozovatele ČOV. Z hlediska provozovatele komplexu je vhodné preventivní zajištění sníženého 
používání fosforu v komplexu např. používáním bezfosfátových pracích prostředků nebo zajištění 
praní lůžkovin mimo komplex. ČOV je technologicky uzpůsobena na rozdílnou intenzitu množství 
čištěných vod, což v rekreační oblasti s velmi rozdílnou sezónní návštěvností minimalizuje možnost 
havarijních stavů.  

 Při zvýšeném množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod do vodní nádrže se také 
zvýší kumulativní vlivy všech podobných záměrů, a to nejen v lokalitě Dolní Vltavice, ale na celém 
levém břehu. Jedná se o vypouštění odpadních vod s běžným znečištěním, které odpovídá tomuto 
druhu odpadních vod. Není možné při posuzování vlivu jednoho záměru relevantně zhodnotit možné 
kumulativní účinky na tak rozlehlém území (nedostatek relevantních informací o možných záměrech, 
finanční náklady pouze pro jednoho stavebníka, odlišnost podmínek v rámci rozlehlého území), to by 
mělo být předmětem strategického posuzování, které v případě schvalování nového ÚPnSÚ Černá v 
Pošumaví a celého ÚPnSÚ Frymburk nebylo provedeno. Vypouštění odpadních vod z posuzovaného 
komplexu přes ČOV do recipientu, kterým bude vodní nádrž Lipno, by nemělo  mít při splnění všech 
emisních limitů pro znečištění vody samo ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na jakost 
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povrchových vod. Množství i limitní parametry znečištění vypouštěných vyčištěných odpadních vod 
jsou na tomto území předmětem rozhodnutí jediného příslušného vodohospodářského úřadu MěÚ 
Český Krumlov, což umožňuje regulaci celkového vypouštěného množství a úrovně znečištění.  
Případná redukce počtu lůžek všech rekreačních zařízení na levém břehu Lipna by jistě přispěla ke 
snížení vlivů, které ovšem nejsou z hlediska kvality povrchových vod při zajištění kvalitního a 
spolehlivého systému čištění odpadní vod významné.  

 Z plavidel v přístavu bude zajištěno čerpání odpadních a nádních vod na ČOV. Zamezení 
případných úniků ropných látek z plavidel je nutné zohlednit v provozním řádu přístaviště např. 
povinným předkládáním dokladů o technických kontrolách přídavných motorů, stanovení pravidel 
pro nakládání s ropnými látkami v prostorách přístaviště. Pro provoz musí být zpracován havarijní 
plán (plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod). Kumulace vlivů s jinými záměry se v 
tomto ohledu nebude uplatňovat, plachetnice používají paliva pouze příležitostně, každé přístaviště 
bude mít stanovena pravidla pro nakládání s ropnými látkami. Havárie většího rozsahu s 
kumulativními účinky lze v tomto případě vyloučit.   

  

 Pro minimalizaci vlivů provozu jsou navržena tato opatření: 

 pro přístaviště vypracovat plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod podle zákona 
o vodách č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb. a při případných únicích závadných látek 
postupovat v souladu s tímto plánem 

 provádět v přístavišti pravidelné kontroly zaměřené na únik ropných látek a splaškových a 
nádních vod  

 zajistit organizačně-administrativními podmínkami (např. v provozním řádu přístaviště) 
dodržování takového technického stavu plavidel, aby nedocházelo k únikům ropných látek a 
také povinnost přečerpávání všech splaškových a nádních vod do nepropustné jímky v 
přístavišti. V případě úniku ropných látek postupovat podle schváleného havarijního plánu, 
zamezit šíření nebezpečných látek dále do prostředí a neprodleně zajistit sanaci odbornou 
osobou  

 pro praní v objektech hotelů používat prací prostředky bez fosfátů nebo jen s nízkým obsahem 
fosfátů, případně zajistit praní lůžkovin mimo komplex  

D.I.5. Vlivy na půdu 

D.I.5.1. Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

 Záměr si vyžádá zábor zemědělské půdy vysoké produkční kvality, zařazené do I. třídy 
ochrany ZPF. Jedná se celkem o zábor 7,5 ha. Záměr je v souladu s platným územní plánem Černé v 
Pošumaví a vyhodnocení vlivu záboru na ZPF bylo provedeno v rámci schvalování tohoto územního 
plánu, ke kterému byl vydán souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF. Jedná se významný vliv na 
zemědělskou půdu. Zatím jsou tyto pozemky pravidelně, extenzivně obhospodařovány jako luční 
porosty. Kvalita půdy souvisí s klimatickým regionem, kdy do I. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s 
vysokým produkčním potenciálem v daném klimatickém regionu. V tomto klimatu se však 
nepředpokládá intenzivní, zemědělská výroba a s tím spojené maximální využití produkčních 
schopností půd.  

 Před výstavbou musí být v souladu se souhlasem s odnětím půdy ze ZPF provedena skrývka 
kulturních vrstev půdy z odejmutých částí zemědělských pozemků. Skrytá ornice bude deponována a 
bude s ní dále nakládáno v souladu se zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF a podmínkami 
vydaného souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. Je nutné, aby byla v průběhu stavby deponie  ošetřována 
proti zaplevelení a také proti zcizení. Veškerá skrytá zemina bude použita k ozelenění areálu 
komplexu. 
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 Kumulace je možná v tomto případě se záměrem Hotelového resortu Relax, který si také 
vyžádá zábor půdy I. třídy ochrany v rozsahu 0,98 ha (redukovaná varianta záměru). V dané lokalitě 
tedy vlivem záměrů dojde k významnému celkovému záboru ZPF. Každý ze záměrů v sobě zahrnuje 
také plochy zeleně, především trávníků, u těchto ploch nedojde k trvalému poškození půdního 
horizontu. Podle schváleného ÚPn Černé v Pošumaví jsou v dotčeném území Dolní Vltavice schváleny 
další plochy záboru ZPF. Kumulace vlivů na půdu byla již posouzena právě při udělování souhlasu s 
ÚPn z hlediska ochrany ZPF i v rámci územně plánovací dokumentace pro další sídla na levém břehu 
Lipna. Další zábor v této lokalitě je prakticky vyloučen, neboť zde územní plán stanovil maximální 
územní rozvoj v Dolní Vltavici.  

D.I.5.2. Vliv na znečištění půdy 

• Období výstavby 

 V tomto období může dojít ke znečištění půdy především havarijním únikem ropných látek 
z dopravních a stavebních mechanismů. Proto musí být zajištěn takový technický stav automobilů a 
ostatních stavebních mechanismů, aby byl vyloučen jakýkoli únik ropných látek. Manipulační plochy 
musí být upraveny tak, aby nedošlo k průniku nebezpečných látek do půdy. K zabránění havarijních 
stavů je nutné zajištění technické kázně a provádění pravidelných preventivních kontrol.  

 Skrývka kulturních vrstev půdy by měla být provedena pouze pod stavbami a zpevněnými 
plochami s tím, že by měl být během výstavby chráněn vegetační pokryv zbylých částí pozemků ZPF, 
tzn. zamezit nadbytečným vjezdům na tyto plochy bez skrývky orniční vrstvy. Skrývka bude 
provedena před započetím jakýchkoli stavebních prací. Případná deponie skryté ornice musí být 
zabezpečena a ošetřena tak, aby nedošlo ke znehodnocení této zeminy, musí být dodrženy podmínky 
vydaného souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. 

Pro minimalizaci vlivů stavební činnosti jsou navržena tato opatření: 

 zajistit kontrolu technického stavu stavebních mechanismů a automobilů k zabránění možného 
úniku ropných látek 

 skrývka kulturních vrstev půdy musí být provedena před započetím jakýchkoli stavebních prací 

• Období provozu  

 Provoz rekreačního komplexu nebude mít vliv na znečištění půd.  

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 Pro výstavbu přístaviště a komplexu bude zapotřebí kamenivo, které bude pravděpodobně 
dováženo z nedalekého lomu v Bližné.  Záměr si nevyžádá otevření jiného ložiska nerostů. 

 Další stavební hmoty pro realizaci záměru budou pořizovány v běžné obchodní síti, 
nepředpokládají se zvýšené nároky na přírodní zdroje a nutnost otevírání ložisek nerostů. Záměr 
nebude mít významný vliv na horninové prostředí, nemůže mít vliv ani na ložiska nerostných surovin 
a poddolovaná území, která se nachází v blízkém okolí. Provoz komplexu nebude mít zvýšené 
požadavky na přírodní nerostné zdroje.  

 

Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem: žádný vliv, neutrální, časově omezený 

Riziko irreverzibility: žádné 

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Z pohledu ochrany přírodních složek životního prostředí je posuzovaný záměr situován na 
lučním porostu (I. a II.etapa), v břehovém dřevinném pásmu a na vodní ploše (III. etapa - přístaviště). 
Dojde k zásahu na plochách s různou přírodní hodnotou a různou mírou antropogenního ovlivnění. 
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Zábor těchto ploch je dán souladem záměru s platnou územně plánovací dokumentací, ve které 
bohužel nebylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, tzn. ani posouzení kumulativních 
vlivů navrhovaných rozvojových ploch. Z provedených přírodovědných průzkumů vyplynulo, že 
nejcennější a nejzachovalejší přírodní částí dotčené lokality je vzrostlá olšina v zamokřené údolnici 
označená na obr. č. 11 jako lokalita G (negativem je zde expanze silně invazivního rostlinného druhu 
netykavky Royleiovy), břehové partie lokality I, F, B  a také litorální pásmo s porosty rákosin C.  

Kromě olšiny (lokality G), budou tyto cennější břehové partie I, F, B přímo dotčeny výstavbou 
přístaviště. Z tohoto důvodu není vhodné zasahovat ještě do sousedních břehových partií tj. plocha C, 
kde byla původně plánována a navrhována pláž. Tento záměr není ani v souladu s územně plánovací 
dokumentací a měl by významnější vliv na břehové partie především díky likvidaci vegetace většího 
litorálního pásma a porostů vrbin společně s likvidací biotopů mnoha živočichů vázaných na tuto 
vegetaci a také k prohlubování horší migrační prostupnosti břehu. Pláž se sportovními plochami 
nesmí být tedy řešena na plochách C a B (východní část lokality).  

Záměr zasáhne přímo tyto plochy: 

I. a II. etapa zasáhne na plochy A (včetně A1 a A2), III. etapa zasáhne plochy B1, D,  E, K, F a I.  

 
obr. č. 11: Schématický zákres ploch přímo ovlivněných záměrem (podklad: foto z botanického 
průzkumu ing. Aleš Friedrich) 

Z hlediska jedinečnosti dotčených biotopů se nebude jednat o žádné biotopy, které by se v 
okolí nevyskytovaly. Z přírodovědných průzkumů lokality (tj. jak pozemků přímo dotčených stavbou, 
tak i navazujícího širšího okolí) vyplynulo, že se zde nevyskytuje žádný živočišný či rostlinný druh, 
který by byl úzce vázán pouze na tuto lokalitu a nevyskytoval by se  na sousedních plochách či v 
širším okolí. Nalezený vysoký počet druhů, včetně několika zvláště chráněných, odpovídá vyšší 
biologické diverzitě lokality, která se nachází v CHKO a je také znakem blízkosti přísněji chráněných 
ploch (II. zóna v Bliženském lese). 

 

Vlivy na přírodní složky prostředí se dají rozlišit na přímé a nepřímé.  

Přímé vlivy na flóru, faunu a ekosystémy budou mít následující činnosti: 

období výstavby: 
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 skrývka půdy a její deponie  
 kácení dřevin břehových porostů  
 zpevnění částí břehů 

 vlastní stavební činnost (pohyb stavebních mechanismů mimo plochy zástavby, zábor ploch 
pro staveniště)  

 
období provozu: 
 ztížení migrační prostupnosti břehových partií 
 vyšší návštěvnost lokality nesoucí riziko přímého poškozování rostlin a rušení živočichů 
 změna způsobu využití lokality  

 

Nepřímé vlivy na flóru, faunu a  ekosystémy budou mít následující činnosti: 

období výstavby: 

 rušení a ovlivňování hlukem, vibracemi a prašností při stavební činnosti 
 šíření plevelů z deponií půdy, způsobující ruderalizaci přírodních stanovišť 

 

období provozu:    

 zvýšená hlučnost v lokalitě 
 poškozením biotopů sousedících s areálem možnou změnou mikroklimatických podmínek 
 opuštění lokality některými druhy živočichů z důvodu větší návštěvnosti   

D.I.7.1. Vlivy na flóru 

 V dotčené lokalitě se nevyskytují reliktní, vzácná nebo významně zachovaná společenstva s 
významnými populacemi ohrožených druhů. Relativně zachovalejší vegetací jsou společenstva 
vrbových křovin v plochách B s navazujícími rákosinami v ploše C a I, a společenstva luhů v ploše G.  

• Období výstavby 
  Samotná výstavba bude mít na flóru největší vliv. Výstavba I. a II. etapy bude probíhat na 
kulturní až polokulturní mezofilní louce. Skrývkou kulturních vrstev půdy dojde ke úplnému zničení 
rostlinného krytu na většině ploch. Vzhledem ke kulturnímu až polokulturnímu charakteru louky se 
nejedná o významný zásah z hlediska ohrožení existence jednotlivých druhů rostlin v lokalitě 
(sousedící luční porost na východ od dotčené lokality zůstane nezastavěn (ÚPnSÚ Černá v Pošumaví 
zde  neumožňuje žádnou výstavbu). Na ploše A nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostlin. 
Plocha A3, kde byly nalezeny vzácnější druhy rostlin, se nachází na sousedním pozemku p.č. 589/62, 
který nebude stavbou dotčen - neměl by být použit ani pro staveniště. Skrývka půdy by měla být 
provedena pouze na zastavitelných plochách (tj. pod jednotlivými objekty, komunikacemi a 
zpevněnými plochami). Na těchto plochách by mělo být zároveň zřízeno staveniště tak, aby pohyb na 
půdě, kde nebyla provedena skrývka půdy, byl co nejvíce omezen. Je možné také vyhradit nezbytně 
nutnou plochu staveniště, kde bude provedena skrývka dočasně a po ukončení stavby bude uveden 
pozemek do původního stavu. V ochranném pásmu lesa a na lesním pozemku pak musí být z důvodu 
ochrany lesního ekosystému vyloučeno zřizování stavenišť, skládek stavebního materiálu a deponie 
zemin či skládky.  

  V jihozápadní části pozemku v místě stavby 3 bytových domů dojde ke kácení dřevin na 
plochách označených K a E. Jedná se o umělé výsadby topolů a olší s chudým bylinným patrem, místy 
ruderalizovaným. V rámci další projektové fáze musí být vypracován návrh kácení dřevin s označením 
konkrétních dřevin nutných ke kácení, který bude projednán se správou CHKO Šumava. Kácení dřevin 
pro účely stavby se bude řídit pravidly především s ohledem na faunu, opatření budou tedy navržena 
v rámci opatřeních pro minimalizací vlivů na faunu. Stavba plážového objektu označeného jako H 
nebude realizována z důvodů nerealizace pláže na ploše C. Na tomto místě bude zeleň. 
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  Výstavba přístaviště se zázemím v rámci III. etapy bude zásahem do břehových porostů, 
litorálu a vodní plochy. Budou káceny dřeviny na plochách D, B1 a F. V rámci přípravy projektu pro 
územní povolení přístaviště je nutné navrhnout kácení břehových porostů pouze na plochách pro 
zpevněné plochy a nejbližší okolí staveb, kácení musí proběhnout v minimální podobě. Již ve fázi 
územního řízení by bylo vhodné navrhnout plán kácení dřevin s konkrétním vymezením ploch kácení 
a nejlépe i s označením konkrétních exemplářů.  

  V rámci stavební činnosti dojde ke skrývce půdy a úpravě břehů v prostoru přístaviště. Dojde 
tím k likvidaci rostlinného krytu především na ploše I, F , B a D. V této části byl nalezen chráněný druh 
rostlin v kategorii silně ohrožených: bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora). Jedná se o druh, 
který se na březích Lipna vyskytuje běžně, na ploše F byl nalezen ojediněle a na ploše C roztroušeně. 
Pro zásah do jeho biotopu bude nutné požádat o udělení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné 
druhy rostlin podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (příslušným úřadem je Správa NP a CHKO Šumava). Vzhledem k častému výskytu tohoto 
druhu na březích Lipna a také vzhledem k tomu, že se nachází roztroušeně také na sousední lokalitě 
C, kde nedojde k zásahům do jejího biotopu (navrhovaná pláž zde nebude realizována) a zničením 
jeho biotopu na ploše F nedojde ke zničení populace tohoto druhu ani v lokalitě ani v celé oblasti, 
nejeví se jako účelné exempláře rostlin z místa stavby přesazovat. Vliv realizace záměru na tento 
druh bude vzhledem k malému podílu potenciálně ovlivněné populace mírně negativní (dle stupnice 
významnosti (-1)). 

  Dalším významným rostlinným druhem je tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia), který není 
vyhláškou č. 395/1992 Sb., zařazen mezi zvláště chráněné druhy, ale patří mezi významné a ohrožené 
druhy rostlin (je uveden v červených seznamech ohrožených druhů). Nachází se na plochách G (bez 
zásahu) a také na ploše F, kde se vyskytuje hojně. Tento druh je vzhledem ke své atraktivní podobě 
často uměle rozšiřován (např. jako součást živých plotů v sousedící chatové části Dolní Vltavice). Z 
tohoto důvodu je vhodné exempláře rostlin z ploch, kde dojde ke zničení rostlinstva, včas přesadit na 
vhodné místo v lokalitě. I po realizaci záměru zde zůstane dostatek prostoru pro šíření této dřeviny, 
která vzhledem ke svým ozdobným vlastnostem může být použita pro výsadby i v rámci komplexu, 
stejně jako je tomu v sousední chatové lokalitě.  

Lokalita výskytu dalších druhů uváděných v červených seznamech ohrožených druhů 
(označená jako A3) nebude stavbou dotčena, je nutné zajistit, aby na této ploše a v její blízkosti 
nebylo zřízeno staveniště. 

Neošetřované deponie skrývkových zemin mohou být zdrojem šíření plevelných druhů, a to 
především invazivních. Z tohoto důvodu je vhodné deponie zúrodnitelných půd ošetřovat pravidelně 
proti plevelům mechanickými způsoby, vhodnými druhy herbicidů, které nebudou klasifikovány jako 
nebezpečné životnímu prostředí, nebo osetím deponií vhodnými travinami. 

  U komunikace do Dolní Vltavice se nachází u kapličky 2 exempláře chráněných stromů - lip. 
Jsou mimo lokalitu dotčenou přímo záměrem, ale vzhledem ke svému významu a také vzhledem k 
tomu, že se pro stavební činnost bude používat i těžší mechanizace, je zapotřebí přijmout v rámci 
organizace stavby opatření k zabránění možného poškození těchto dřevin např. častými průjezdy 
těžké nákladní techniky, parkováním nákladních aut v jejich blízkosti, zřizováním staveniště s 
přesunem stavebních hmot apod. hrubé stavební činnosti.   

Doporučení pro fázi projektové přípravy: 

 nenavrhovat a nerealizovat pláž a související rekreační plochy ve jihovýchodní části lokality 
záměru,které nejsou v souladu s ÚPnSÚ Frymburk a nerealizovat navržený plážový objekt v 
komplexu, tzn. upravit projekt pro územní řízení s vynecháním zástavby a úpravy těchto ploch 

 ve fázi přípravy projektu pro stavební povolení vypracovat plán kácení dřevin pro II. etapu na 
pozemku p.č. 589/66 k.ú. Černá v Pošumaví (může být poté součástí žádosti o kácení dřevin), 
který bude obsahovat označení konkrétních exemplářů a dobu kácení, tento plán bude předem 
projednán se Správou NP a CHKO Šumava a Povodím Vltavy s.p. 
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 ve fázi přípravy projektu pro územní rozhodnutí pro III. etapu (přístaviště se zázemím) 
vypracovat plán kácení dřevin na pozemku p.č. 884/1 k.ú. Frymburk a projednat ho se Správou 
NP a CHKO Šumava jako příslušným orgánem ochrany přírody a Povodím Vltavy s.p. jako 
správcem toku a pozemku 

 ke kácení navrhnout vždy pouze nejnutnější dřeviny, minimalizovat zásahy v břehových 
porostech vrbin  

 vypracovat projekt ozelenění areálu s použitím pouze autochtonních dřevin nejlépe místního 
genetického původu, pro nové plochy travního porostu či pro dosetí stávajících travních ploch 
použít vhodné složení osiva s lučními druhy dané oblasti 

 

Pro minimalizaci vlivů ze stavební činnosti jsou navržena tato opatření: 

 skrývku kulturních vrstev půdy provést pouze na plochách pod vlastními objekty, komunikacemi  
a zpevněnými plochami  

 minimalizovat stavební činnost v ochranném pásmu lesa  a nezasahovat se stavební činností a 
prostorem staveniště, deponiemi zemin či skládkami na pozemek lesa p.č. 588 a na 
severovýchodní okraj pozemku p.č.589/24, toto bude obsaženo v POV stavby a v případě 
lesního pozemku také např. fyzickými zábranami 

 staveniště nezřizovat na sousedním lučním pozemku p.č. 589/62 (ve správě Pozemkového 
fondu ČR)  

 neprovádět zásahy do litorálního pásma kromě míst napojení sypané hráze na západním a 
zpevněné plochy na východním konci přístaviště 

 přesadit exempláře tavolníků vrbolistých z ploch staveniště na vhodné plochy sousední a v 
rámci komplexu 

 v rámci plánu organizace výstavby všech etap záměru zapracovat ochranu památných lip u 
kapličky v severozápadní části lokality záměru, v jejich blízkosti by neměla probíhat hrubá 
stavební činnost např. zřízení staveniště s velkým přesunem stavebních hmot, parkován í 
automobilů, častý přejezd těžké stavební techniky v blízkosti stromů apod.  

 v rámci plánu organizace výstavby zamezit pohybu automobilů na okolních plochách mimo 
prostor staveniště  a komunikací 

 zajistit ekologický dozor nad stavbou (nejlépe osobou schválenou Správou CHKO a NP Šumava s 
autorizací pro provádění biologického hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb.)  

• Období provozu 

  Období provozu nebude mít na vegetaci významný přímý vliv. Bylo by vhodné v rámci 
projektu ozelenění areálu navrhnout plochy travních porostů, které budou koseny méně často (1 x 
ročně) pro vytvoření vhodných podmínek pro vývoj druhů přirozených lučních společenstev. Tyto 
plochy mohou sloužit jako ukázkové plochy přírodního charakteru. Vhodné je také ponechat 
ekotonové partie podél lesních a břehových porostů bez jakýchkoli zahradnických úprav a 
neovlivňovat zde složení rostlinných společenstev. Zahradnické úpravy, by neměly být zdrojem šíření 
nepůvodních rostlinných druhů do okolí, proto je nutné používat autochtonní dřeviny a rostliny, 
nejlépe geneticky původní. V rámci údržby zeleně nepoužívat  pesticidy a umělá hnojiva, aby nedošlo 
k ovlivňování složení rostlinných společenstev v okolí.  

  Z hlediska ochrany rostlin v břehových partiích v okolí přístaviště a v sousedním lesním 
porostu je vhodné neumožňovat zde intenzivnější pobyt návštěvníkům mimo zpevněné plochy tzn.  
neumisťovat zde lavičky, odpočívadla, hřiště atd. Neumožnit zde žádnou činnost, která by mohla mít 
vliv na stávající stav břehových porostů. Litorální pásmo, vzhledem k jeho významu pro živočichy,  
ponechat bez zásahu, v případě nutnosti lze za předpokladu předchozího souhlasu Správy NP a CHKO 
Šumava provést dílčí zásahy např. za účelem údržby přístaviště apod. 
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Pro minimalizaci vlivů z provozu jsou navržena tato opatření: 
 neprovádět zásahy do litorálního pásma v rámci údržby provozu (zásahy jsou možné pouze s 

předchozím souhlasem Správy NP a CHKO Šumava) 

 v rámci projektu ozelenění vyhradit travní plochy s méně častým kosením (1 x ročně), ponechat 
původní travní porost v pásmu kolem lesního pozemku a dřevin břehových porostů (nejlépe v 
šíři alespoň 20 m) 

 nepřipustit zahradnické úpravy komplexu, které by mohly být zdrojem šíření nepůvodních 
rostlinných druhů do okolí 

 při údržbě zeleně nepoužívat pesticidy a umělá hnojiva 

 neumožňovat dlouhodobý pobyt návštěvníků v břehovém pásmu mimo zpevněné plochy   

 

D.I.7.2. Vlivy na faunu   

Realizací záměru dojde ke zničení biotopů, přičemž se nejedná o ojedinělé biotopy, které by v 
širší lokalitě zcela zanikly. Vzhledem k dostatku lučních a břehových porostů v přímé návaznosti 
nedojde k významnému ovlivnění biodiverzity v lokalitě. Pro faunu, která bude muset v důsledku 
disturbační činnosti opustit lokalitu záměru se v okolí nachází dostatek vhodných biotopů stejného či 
obdobného  typu. Realizací záměru nedojde k úplné likvidaci žádného živočišného druhu, pozorované 
druhy obývají širší areál. Převaha ubikvistních a eurytopních druhů bezobratlých živočichů na 
zájmové lokalitě ukazuje na střední až silnější antropogenní ovlivnění zájmového území.  

Z hlediska živočišných populací je zde nutné rozlišit druhy a populace, které jsou přímo 
vázány na pozemky, které budou zastavěny a kde dojde ke zničení vegetačního pokryvu a druhy, 
které budou donuceny opustit tuto lokalitu. Dále pak i živočišné druhy, které se na lokalitě vyskytují 
pouze z důvodu lovu či sběru potravy nebo osidlují okolní biotopy.  

 Záměr tedy bude znamenat především úbytek vhodných biotopů, ale ne v zásadní míře, 
zasažen bude vždy potenciálně malý podíl populace. Z tohoto hlediska půjde většinou o mírně 
negativní vliv na zjištěné druhy zvláště chráněných živočichů a dalších živočichů, které mají obecnou 
ochranu ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Většina pozorovaných druhů ptáků 
se zde vyskytuje z důvodu lovu, na ty bude mít záměr také mírně negativní vliv, neboť dojde k 
částečnému úbytku ploch potravních biotopů.  

Ostatní živočišné druhy, které lokalitu náhodně navštěvují nebo osidlují okolní biotopy budou 
záměrem také dotčeny. Pro tyto druhy bude provoz areálu společně s větší návštěvností lokality 
působit rušivě, disturbančně. Budou ovlivněny především zvýšenou úrovní hlučnosti prostředí. 
Některé druhy se mohou adaptovat na nové podmínky, některé se přesunou do klidnějších částí 
lučního a lesního porostu a břehových partií.  

Přímo při provozu komplexu by neměly být druhy živočichů ovlivněny, s výjimkou možného 
zranění či úhynu v souvislosti se zvýšenou dopravou po cestě a druhů bezobratlých živočichů 
vázaných na pozemky výstavby. Co se týče působení hluku, tento bude proměnlivý, nestálý. Jako 
přijatelná hladina hluku je v literatuře považována hladina 50 dB (především pro obratlovce a 
ptactvo). Podle hlukových map akustického posudku (příloha H.3.III) nebude hluková zátěž vyvolaná 
vlivem dopravy a provozu komplexu dosahovat v lokalitě této hodnoty (maximálně k tomu může dojít 
v nejbližším okolí komunikace ve vrcholné sezóně). Rušivé činnosti se budou měnit v čase. Běžné 
živočišné druhy se dokáží adaptovat na změnu podmínek, pokud zjistí, že pro ně nejsou spojeny s 
přímým nebezpečím. Hlukem by populace živočichů neměly být ohroženy, spíše omezeny prostorově. 
Záměr nebude produkovat žádný netypický hluk, který by v této rekreační činnosti byl nezvyklý. 

 Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů je vázaný především na lesní porost olšiny (tento 
bude bez zásahu) a také na břehové porosty, které budou částečně ovlivněny výstavbou III. etapy, 
tedy přístaviště se zázemím. 
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Kumulace vlivů - zábor z hlediska ÚPn je maximální, zůstane dostatek vhodných, volných 
ploch, ale negativní vliv na faunu se v dané lokalitě zvýší, i když ne na úroveň významně negativního 
vlivu.   

 Pro určení významnosti vlivů na jednotlivé pozorované či předpokládané zvláště chráněné 
druhy živočichů byla zvolena běžně používaná stupnice při posuzování vlivů na jednotlivé druhy: 
- 2  Významně negativní vliv - jde o 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, 

- 1 Mírně negativní vliv – což znamená omezený, mírný či nevýznamný negativní vliv, nevylučuje realizaci 
záměru, neboť se jedná o mírně rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu, mírné narušení ekologických 
nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vliv je 
možné někdy vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

  0 Nulový vliv – záměr nemá žádný prokazatelný vliv 

+2 Významně pozitivní vliv na stanoviště či populaci druhu, významné zlepšení ekologických nároků 
stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu 

 

• Období výstavby  

Největší vlivy bude mít záměr na živočišné druhy, které nemohou lokalitu opustit, jedná se 
především o půdní a epigeickou faunu a některé druhy entomofauny vázané na dřeviny, kdy 
vykácením porostu a skrývkou půdy dojde k jejich zániku. Vzhledem k tomu, že dojde k vykácení 
pouze části břehového porostu, nemělo by dojít k významnému ovlivnění biodiverzity širší lokality.  Je 
nutné naplánovat jednotlivé činnosti, hlavně co se týče stavebních prací a přípravy stavby, tak aby 
došlo k minimálním škodám. Kácení dřevin by mělo být provedeno s ohledem na hnízdící ptactvo v 
první části vegetačního klidu. Příprava stavby by měla být plánována tak, aby poskytla dostatečný 
časový prostor pro přesun některých živočišných druhů. 

Bezobratlí: 

Ze zvláště chráněných druhů budou v tomto období zasaženy populace těchto druhů:  

  Velevrub malířský (Unio pictorium) - (mírně negativní vliv - přímý zásah do biotopu)   

Druh může být negativně ovlivněn a ohrožen především pracemi spojenými s výstavbou přístaviště. 
Vzhledem ke zvolenému řešení přístaviště budou zásahy do dna minimalizovány na  malou plochu 
sypaného mola. Tento druh mlže se zde vyskytuje v hloubkách větších jak 2 m tj. dále od břehu. 
Záměr, vzhledem k jeho plošnému rozsahu v kontextu s rozlohou vodní nádrže, nemůže ovlivnit 
významněji populaci tohoto druhu v Lipně, proto je hodnocen jako mírně negativní. Před započetím 
stavby je nutné provést záchranný transfer dospělých jedinců ze zasažené plochy v rámci vodní 
nádrže Lipno, kde je dostatek vhodných stanovišť. Vše v souladu s vydaným souhlasem s výjimkou 
z ochranných podmínek. 

 Tento druh živočich může být ovlivněn také při stavební činnosti únikem ropných látek ze 
stavebních mechanismů, protože je citlivý na znečištění vody. Únikům ropných látek při stavební 
činnosti  lze předejít preventivními technickými kontrolami mechanismů, ale riziko úniku těchto látek 
například při havárii, zde bude vždy. Pro případ úniku je nutné zpracování plánu opatření pro případ 
havárie a zhoršení jakosti vod (viz kapitola vlivy na vodu), k zamezení šíření znečištění a okamžité 
likvidaci havárie s minimálními důsledky na výskyt tohoto druhu.   

   Bělopásek topolový (Limenitis populi) - (mírně negativní vliv - mírný zásah do biotopu 
potravního) 

Výskyt tohoto druhu v lokalitě je vázán na topol osiku a topol černý (plochy K a J, přičemž záměrem 
bude dotčena pouze částečně plocha K). Tento druh stromů zůstane v lokalitě zachován v dostatečné 
míře. Záměr nebude mít prakticky vliv na populaci tohoto druhu, úbytek živných dřevin bude 
minimální.  
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   Batolec červený (Apatura ilia) - (mírně negativní vliv - mírný zásah do biotopu potravního) 
Tento druh se vyvíjí na stejných dřevinách, jako předchozí druh, batolec topolový, navíc ještě na vrbě 
jívě (výskyt živných rostlin na plochách K,J,B,H - z čehož záměrem budou dotčeny jen částečně plochy 
K a B1). Stejně jako v předchozím případě zůstanou tyto druhy dřevin v lokalitě zastoupeny v 
dostatečném množství, takže záměr nebude mít významný vliv na populaci tohoto druhu.  

   Batolec duhový (Apatura iris) - (mírně negativní vliv - mírný zásah do biotopu potravního)  
Tento druh motýla je vázaný na různé druhy vrb (živné rostliny se nachází v lokalitách B a H, z čehož 
záměrem bude dotčena pouze plocha B1). Stejně jako v předchozích případech zůstanou tyto druhy 
dřevin v lokalitě a navazujících břehových porostech zastoupeny v dostatečném množství, takže 
záměr nebude mít významnější vliv na populaci tohoto druhu.  

  Střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri scheidleri)  - (mírně negativní vliv - mírný zásah do 
biotopu) 

Tento druh se vykytuje v lokalitě hojně (na plochách B,D,E,G,H,J). Druh se vyskytuje na otevřených 
stanovištích a ve světlých lesích. Kácení dřevin je nutné omezit na nejnutnější míru (kácení bude 
částečné na plochách B,D,E - plocha G a J bude bez zásahu). Jeho výskyt je v této oblasti také běžný, 
záměr nezničí veškeré vhodné biotopy, vzhledem k malé potenciálně zasažené populaci lze označit 
vliv záměru na tento druh jako mírně negativní z důvodu plošného úbytku vhodných biotopů.  

   Střevlík Ulrichův (Carabus ullrichii) (nulový vliv - žádný zásah do biotopu) 
Tento duh byl nalezen na ploše G, tj. olšina, která nebude záměrem přímo dotčena.  

   Svižník polní (Cicindela campestris campestris) (mírně negativní vliv - mírný zásah do 
biotopu) 

Tento druh se vyskytuje poměrně hojně na lokalitě A a je hojným druhem i v celé ČR. Vzhledem k 
tomu, že skrývka půdy nebude provedena na celé ploše záměru, populace je hojná a vyskytuje se i 
mimo lokalitu záměru, nedojde realizací záměru k významnějšímu ovlivnění existence tohoto druhu a 
populace v lokalitě záměru a širší oblasti.  

V lokalitě nebyl nalezen žádný jedinec velevruba tupého (Unio crassus) a ani žádné doklady o 
přítomnosti raka, ale tyto druhy se v Lipně vyskytují. Z hlediska možného výskytu velevruba tupého 
bude mít záměr na tento druh také mírně negativní vliv (možnost znečištění vody při havarijním 
úniku ropných látek), to samé platí pro raka.  

Co se týče dalších pozorovaných druhů motýlů na lokalitě, jde o běžně se vyskytující druhy, 
nejsou přímo vázány na lokalitu záměru, vliv záměru na tyto druhy může být pouze mírně negativní, a 
to z důvodu úbytku volných ploch.  

 

Obojživelníci: 

  Lokalita není vhodná pro větší výskyt obojživelníků. Byl zde pozorován s nízkou abundancí 
jeden druh chráněného obojživelníka 

  Ropucha obecná (Bufo bufo) - (mírný vliv - malý zásah do biotopu) 
  Výskyt tohoto druhu je v lokalitě málo početný, Lipno nepředstavuje díky rybí obsádce 
vhodný biotop pro obojživelníky. Tento druh byl pozorován na plochách B, G a navazujících lesních 
porostech. Realizace přístaviště výskyt tohoto druh neohrozí vzhledem k přítomnosti podobných 
stanovišť podél břehu Lipna. Při stavbě by bylo vhodné realizovat kompenzační opatření např. 
zřízením drobných tůněk v blízkosti břehu (v okolí přístaviště) nebo také výstavbou malých nádrží v 
rámci komplexu I. a II. etapy, které by napomohlo většímu osídlení lokality obojživelníky.  

Výskyt čolka horského (Mesotriton alpestris) a čolka obecného (Lissotriton vulgaris) zde nebyl 
provedenými průzkumy doložen. Lze však předpokládat, že se na vhodných stanovištích v okolí Dolní 
Vltavice vyskytují. Pro tyto druhy by měl záměr znamenat mírně negativní nepřímý vliv především z 
důvodu větší návštěvnosti a zmenšením volného prostoru.  
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Plazi: 

  V lokalitě záměru jsou stanoviště vhodná pro výskyt běžných druhů plazů, na lokalitě a 
navazujících plochách byly nalezeny tyto chráněné druhy plazů: 

  Ještěrka obecná (Lacerta agilis) - byla pozorována na okraji plochy A 

  Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) - v okolních lesích a v Dolní Vltavici 

  Slepýš křehký (Anguis fragilis)- na okraji plochy A a v Dolní Vltavici 

  Užovka obojková (Natrix natrix)  

  Zmije obecná (Vipera berus) 

   Z hlediska možného ovlivnění výše uvedených druhů plazů lze konstatovat mírně negativní 
vliv (úbytkem volných ploch, malá početnost potenciálně dotčené populace jednotlivých druhů, větší 
návštěvnost lokality). Okraje lesů nebudou stavbou dotčeny. V rámci komplexu lze realizovat 
kompenzační opatření zřízením suchých zídek, ponecháním hromad kamení na okrajích lesa, 
rozčleněním lučního prostoru s vysokým bylinným porostem na menší sečené plochy atd. Tato 
opatření by mohla mít pozitivní vliv na zvýšení populací některých druhů plazů, ovšem musí být 
učiněna s ohledem na rekreační využívání lokality tzn. tak, aby nedocházelo např. ke zbytečnému 
usmrcování hadů z důvodů obav návštěvníků.   

Ptáci: 

Realizací záměru nedojde k likvidaci žádného biotopu, který by se v blízkém okolí 
nevyskytoval. Z tohoto hlediska půjde většinou o mírně negativní vliv na zjištěné druhy zvláště 
chráněných živočichů a dalších druhů ptáků, které mají obecnou ochranu ze zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. Většina pozorovaných druhů ptáků se zde vyskytuje z důvodu lovu, je 
možné, že přestanou tyto plochy využívat.  

Možné vlivy na zvláště chráněné druhy ptáků: 

  koroptev polní (Perdix perdix) (mírně negativní vliv - zásah do nově vzniklého hnízdního 
biotopu) 

Dojde ke zničení jednoho biotopu, kde bylo prokázáno hnízdění koroptve polní. Jedná se o plochu A1, 
kde byla již dříve provedena skrývka, která nyní zarůstá vysokými ruderálními plevely, které poskytují 
tomuto druhu vhodný úkryt i dostatek potravy. Přípravné terénní práce na ploše A1 byly provedeny v 
souvislosti se schváleným ZTV RD. Vzhledem k ovlivnění málo početné populace lze kvalifikovat vliv 
jako mírně negativní s tím, že je vhodné realizovat kompenzační opatření. V prostoru hnízdiště  (tj. 
plocha označená jako A1) a okolí by se skrývka kulturních vrstev půdy měla provádět mimo dobu 
hnízdění tj. ve vegetační sezóně nejdříve v srpnu.  Tento druh obývá zemědělskou krajinu s 
rozptýlenou zelení a vyžaduje ke hnízdění vyšší porost, proto by bylo vhodné jako kompenzační 
opatření ponechat okrajové části lučních porostů bez sečení (nebo s jedním sečením v srpnu).  

  včelojed lesní (Pernic apivorus) (nulový vliv - žádný zásah do biotopu) 
Byl pozorován při přeletu, nenachází se zde vhodný biotop pro hnízdění. Bude ovlivněn úbytkem 
volných ploch. 

  krahujec obecný (Accipiter nisus) (nulový vliv - žádný zásah do biotopu) 
Byl pozorován při lovu, nenachází se zde vhodný biotop pro hnízdění. Bude ovlivněn úbytkem 
volných ploch. 

  křepelka polní (Coturnix coturnix) (mírně negativní vliv - úbytek vhodného biotopu) 
Tento druh byl registrován poslechem mimo lokalitu záměru na severozápadní straně poloostrova, v 
lokalitě záměru není pro tento druh vhodný hnízdní biotop. Křepelka bude ovlivněná zmenšením 
ploch potravního biotopu a větší návštěvností místa.  

  chřástal polní (Crex crex) (nulový vliv - žádný zásah do biotopu) 
Tento druh byl pozorován (poslechem) mimo lokalitu záměru, v severozápadní části poloostrova. V 
lokalitě záměru, kde jsou vlhčí louky není pro tento druh vhodný hnízdící biotop. Migrační výskyt zde 
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není pravděpodobný (Bílek, 2010 - “naturové hodnocení”), komunikaci mezi ptačími oblastmi 
Šumava a Boletice lze očekávat spíše v okolí Horní Plané. Navíc chřástal jako stěhovavý druh nemá 
problém s delšími přelety přes nevhodné biotopy. Ojediněle vyskytující jedince na levém břehu Lipna 
lze považovat za marginální projev expanze tohoto druhu mimo ptačí oblasti. Dle “naturového 
hodnocení “ RNDr.Bílka (příloha H.1) nelze očekávat pozorovatelné vlivy záměru  na tento druh.  

  pisík obecný (Actitis hypoleucos) (nulový vliv - žádný zásah do biotopu) 
Byl zjištěn při sbírání potravy a poletující při břehu, je zde nevhodný biotop pro hnízdění. Minimální 
zásah do potravního biotopu. 

  moták pochop (Circus aeruginosus) (nulový vliv - žádný zásah biotopu) 
Byl zjištěn pouze za přeletu. Realizací záměru se nepředpokládá vliv.  

  jestřáb lesní (Accipiter gentilis) (nulový vliv - žádný zásah do biotopu)  
Byl zjištěn pouze mimo lokalitu, v sousedním lesním porostu. Záměrem nebude přímo dotčen, pouze  
zmenšením volných ploch.  

  krkavec velký (Corvus corax) (nulový vliv - žádný zásah do biotopu) 
Byl pozorován při přeletu, pravděpodobné hnízdí v sousedním lesním porostu. Záměrem nebude 
přímo dotčen, pouze zmenšením volných ploch. 

  rorýs obecný (Apus apus) (nulový vliv - žádný zásah do biotopu) 
Byl pozorován při lovu v okolí lokality, jde o synantropní druh, záměrem nebude ovlivněn.  

  vlašťovka obecná (Hirundo rustica) (nulový vliv - žádný zásah do biotopu) 
Byla pozorována při lovu v okolí lokality, jde o synantropní druh, záměrem nebude ovlivněn.  

  lejsek šedý (Muscicapa striata) (mírně negativní vliv - mírný zásah do biotopu) 
Byl pozorován v lokalitě, možné hnízdění. Jedná se o silně synantropní druh, hnízdí ppd v sousední 
chatové osadě. Záměrem nebude ovlivněn.         

 V lokalitě, ani v jejím okolí nebyl pozorován výskyt tetřívka obecného (Tetrao tetrix) V širší 
lokalitě je zde možný výskyt, na lokalitě není vhodný biotop. Vliv záměru na tento druh byl 
podrobněji vyhodnocen v  “naturovém hodnocení” viz kap. D.I.8.1., neboť je předmětem ochrany PO 
Šumava.  

Savci: 

 Ze zvláště chráněných druhů savců nebyl v lokalitě záměru žádný pozorován, je známo, že 
břehy Lipenské nádrže využívá k migraci vydra říční (Lutra lutra), která je zařazena vyhláškou č. 
395/1992 Sb., mezi silně ohrožené živočichy. Druh zde může být rušen a omezen v pohybu (jak při 
stavební činnosti tak i při provozu komplexu a přístaviště), proto je důležité omezit aktivity v 
břehovém pásmu nádrže a ponechat co nejvíce stávající přirozený břeh s litorálním pásmem, který 
vydře slouží při migraci jako dočasný úkryt. Vliv záměru lze na tento druh hodnotit jako mírně 
negativní a to i s ohledem na kumulaci vlivů s dalšími záměry na levém břehu Lipna I. Jelikož je tento 
druh zároveň předmětem ochrany v EVL Šumava, je podrobnější hodnocení vlivů obsaženo 
“naturovém hodnocení” RNDr. Bílka (citace v kap. D.I.8.1., celé v příloze H.1).  
  Další druhy savců vyskytující se v širší lokalitě záměru nebudou přímo dotčeny, budou však 
ovlivněny zmenšením volných ploch, větší návštěvností lokality a zvětšeným automobilovým 
provozem.  

Pro minimalizaci vlivů ze stavební činnosti jsou navržena tato opatření: 
 jednotlivé etapy výstavby realizovat po vydání potřebných souhlasů z ochranných podmínek  
zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb.  

 neprovádět práce na prohlubování dna  

 jako kompenzační opatření po dohodě se Správou NP a CHKO Šumava realizovat např. zřízení 
drobných tůněk v blízkosti břehu (v okolí přístaviště) nebo také výstavbu malých nádrží v rámci 
komplexu I. a II. etapy  
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 minimalizovat zásahy do břehových porostů dřevin a litorálu 

  provést záchranný transfer velevruba v rámci nádrže Lipno (případně dalších chráněných 
živočichů v souladu s vydanými souhlasy z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů) 

  skrývku půdy na ploše A1 a jejím okolí provádět ve vegetační době nejdříve v srpnu (tj. po 
ukončení hnízdění koroptve) 

  vyčlenit část okrajových lučních porostů, které nebudou sečeny (nebo jen jednou v srpnu) 

  zajistit ekologický dozor nad stavbou (nejlépe osobou schválenou Správou CHKO a NP Šumava s 
autorizací k biologickému hodnocení podle zákona č.114/1992 Sb.) 

 

• Období provozu 

 V období provozu může dojít vlivem znečištění vodního prostředí k negativnímu ovlivnění 
biotopu populace velevruba a také ostatních vodních mlžů a živočichů. Z tohoto důvodu je nutné 
zabezpečit provoz mariny tak, aby zde nedocházelo k havarijním únikům paliv a také nádních vod z 
plavidel. Tyto úniky mohou nastat při havárii plavidel (krátkodobý únik většího rozsahu) nebo při 
netěsnosti příslušných částí plavidel (dlouhodobý únik malého rozsahu). Tomuto riziku je třeba 
předcházet odpovídajícím technickým stavem plavidel a odpovídajícími znalostmi posádek. Vzhledem 
k tomu, že Lipno je zároveň v II. hygienickém pásmu odběru pitné vody, je podmínka bezpečného 
provozu mariny z hlediska možných úniků nebezpečných látek zahrnuta v podmínkách pro zachování 
kvality vody (provozní řád přístaviště, odčerpávání nádních vod, vypracování plánu opatření pro 
případ havárie a zhoršení jakosti vod).  

 Z hlediska vlivů na ptáky a savce budou vlivy provozu spíše nepřímé, kdy dojde k úbytku 
volných ploch, bude větší návštěvnost lokality spojená s rušivou činností ve vegetační sezóně a také 
zvýšená hlučnost v lokalitě. U plazů, zvláště pak u hadů, je další nebezpečí v jejich záměrnému 
usmrcování z důvodu obav rekreantů. Jedná se o vlivy, které byly pro tuto lokalitu předurčeny již 
schválením územně plánovací dokumentace. Záměr nezasáhne přírodně hodnotnější partie lokality, 
zachováno zůstane dostatek prostoru pro lokalitu obývající druhy, ovšem za podmínky, že zde již 
nebude povolena další zástavba na sousedních pozemcích - lučních porostech. Vzhledem k tomu, že 
komplex bude využíván pro bydlení a rekreaci, je předpoklad, že je také v zájmu obyvatel omezení 
hlučnosti v prostředí (např. omezením rychlosti pro automobily apod.) a dalších rušivých činností.  

 Z hlediska kumulace vlivů se tyto projeví především ve zmenšení plochy vhodných biotopů 
pro většinu živočišných druhů v lokalitě dolnovltavického poloostrova, ale i v rámci levého břehu 
vodní nádrže Lipno. Opět nelze v rámci posuzování jednoho záměru vyhodnotit relevantně tak 
rozsáhlé území, jako je levý břeh, předpokládá se, že soulad záměru se schválenou územně plánovací 
dokumentací je zároveň vyjádřením únosnosti území z hlediska zachování jeho funkcí III. zóny CHKO.   

Pro minimalizaci vlivů z provozu jsou navržena tato opatření: 
  minimalizovat možné havarie při provozu přístaviště  

  zřízení suchých zídek v okolí areálu, ponechání hromad kamení na okrajích lesa jako možné 
vhodné úkryty pro plazy 

  omezení sportovních a rekreačních aktivit na navazujících plochách komplexu, především 
břehového pásma 

 

D.I.7.3. Vlivy na ekosystémy 

 Z hlediska ekologické stability ekosystémů se v lokalitě záměru nachází polopřirozená až 
dobře zachovalá, téměř přirozená vegetace, která je v současnosti málo antropogenně ovlivňována. 
Jde tedy víceméně o ekologicky stabilní lokalitu, kdy lučnímu porostu, kde bude největší zásah vlivem 
záměru, byla přiřazena hodnota 2-3 tj. ekosystém s malým až středním významem. Vlivem záměru by 
nemělo při respektování podmínek a realizaci navržených opatření dojít k výrazné změně.  
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 Zásahy do ploch s vyšší stabilitou budou omezené jak plošně, tak i možnými nepřímými vlivy. 
Zásahy do nejhodnotnějších místních ekosystémů tj. v kategorii 4 (plochy G, I) budou minimální bez 
výraznější přímé disturbance. Celkově lze konstatovat, že vlivem záměru nedojde ke změně 
ekologické stability na okolních plochách tj. především břehových porostů. 

 Vodní ekosystémy budou ovlivněny jak zvýšením vypouštění vyčištěných odpadních vod do 
vodní nádrže, tak i provozem přístaviště. Při výstavbě přístaviště musí být učiněna opatření k 
zabránění úniku látek nebezpečných vodám (shodná opatření k minimalizaci vlivů na vodu). 
Vzhledem k rozlehlosti vodní nádrže a stávající eutrofizaci vodního prostředí, by se záměr neměl 
významně negativně ovlivnit kvalitu vodního ekosystému. Předpokladem tohoto je ovšem striktní 
dodržování navržených opatření a zajištění ekologického dozoru nad stavbou. Záměr nebude při 
respektování kanalizačního řádu ČOV znamenat významný příspěvek k další eutrofizaci nádrže.   

 

• Období výstavby 

 Výstavbou budou dotčeny  kulturní a polokulturní luční porosty s nižší ekologickou stabilitou. 
Zde dojde ke zničení kulturních vrstev půdy a vegetačního krytu v místech staveb, zpevněných ploch 
a komunikací. Dojde ke změně využívání pozemků, s tím, že v rámci stavebních činností bude 
provedena také výsadba dřevin. Z důvodu minimalizace možných vlivů na břehové partie musí být 
ponechána ta část pobřeží, kde nebudou prováděny stavební činnosti, bez zásahu. Břehové porosty 
budou zasaženy v nejnutnější míře - tj. pro příjezd k přístavišti, výstavbu zázemí přístaviště a 
parkovacích ploch pro přístaviště.  

 Zásah do vodní nádrže v souvislosti se stavbou přístaviště, nebude vzhledem ke svému 
malému plošnému rozsahu oproti celkové rozloze nádrže, znamenat významnější ovlivnění vodního 
ekosystému. Důležité je dodržení podmínek bezpečnosti výstavby z hlediska kvality vod a možných 
havarijních úniků, které by mohly mít vliv na bezprostřední okolí staveniště.  

Pro minimalizaci vlivů ze stavební činnosti jsou navržena tato opatření: 
  minimalizovat přejezd stavebních mechanismů mimo plochy, kde byla provedena skrývka  
kulturních vrstev půdy 

 pobřeží, kde nebude prováděna stavební činnost při výstavbě přístaviště (tj. mimo budování 
napojení sypané hráze a zpevněné plochy na východním okraji)  bude ponecháno bez zásahu 

  minimalizovat stavební činnost v blízkosti břehových porostů  

  nebude prováděno prohlubování dna nádrže Lipno 

  při stavební činnosti ve vodě dodržovat striktně zabezpečení proti úniku ropných látek do 
prostředí 

  zajistit ekologický dozor nad stavbou (nejlépe osobou schválenou Správou CHKO a NP Šumava s 
autorizací na biologické hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb.) 

  

• Období provozu 

 Z hlediska významu polopřirozených ploch s vyšší ekologickou stabilitou 4 je vhodné co 
nejvíce omezit přístup obyvatel a návštěvníků komplexu na tyto plochy tj. do prostoru olšiny (plocha 
G), kde bude umístěna ČOV a do břehových porostů plochy C, kde měla být původně umístěna pláž. 
Omezený vstup lze zajistit umístěním informačních tabulí a také ponecháním těchto ploch bez 
jakékoli úpravy, neboť ve stávajícím stavu (zamokřená půda, vysoký porost) nejsou pro rekreanty 
atraktivní.  

 Při údržbě zeleně by vzhledem k přírodnímu potenciálu lokality neměly být používány 
pesticidy. Z tohoto by měl vycházet také návrh ozelenění areálu a pro výsadbu by měly být navrženy 
druhy autochtonní bez potřeby zvláštní údržby a péče (např.: jeřáb ptačí, lípa srdčitá, olše lepkavá, 
bříza bělokorá, tavolník vrbolistý apod.) V žádném případě nelze připustit jakoukoliv parkovou úpravu 
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okolí areálu - zejména břehových partií. Vzhledem k tomu, že vlastníkem (správcem) břehových 
porostů je Povodí Vltava s.p. budou veškeré zásahy mimo pronajatou část pozemku nežádoucí.  

Pro minimalizaci vlivů z provozu jsou navržena tato opatření: 
  realizace navržených opatření u jednotlivých složek životního prostředí (půda, voda, flóra, 
fauna atd.) 

  zakázat jakoukoli parkovou úpravu okolních pozemků komplexu 

  zvolené druhy rostlin pro ozelenění komplexu musí odpovídat přírodním podmínkám 
(autochtonní dřeviny, přírodní druhy květin) 

  při údržbě zeleně v komplexu nepoužívat pesticidy a průmyslová hnojiva 

  omezit přístup do olšiny (okolí budoucí ČOV) a navazujících břehových partií na východní straně 

  v břehových partiích mimo zpevněné plochy zázemí přístaviště neumožňovat návštěvníkům 
lokality pobyt a ponechat je bez úprav 

  pobřežní část tj. litorální pásmo (kromě místa napojením sypané hráze a zpevněné plochy na 
východní části přístaviště) ponechat zcela bez zásahu a úprav  

 

D.I.8. Vlivy na chráněná území, významné krajinné prvky a ÚSES 

D.I.8.1.Vlivy na chráněná území a soustavu Natura 2000  

 Lokalita záměre se celá nachází v III. zóně CHKO Šumava. Záměr je v rámci celé CHKO Šumava      
malým plošným zásahem a vzhledem k umístění ve III. zóně bude mít malý vliv na předměty ochrany 
CHKO. Realizace záměru se nedotkne žádného maloplošného zvláště chráněného území.  Vycházeje z 
kladného stanoviska Správy CHKO a NP Šumava k ÚPnSÚ Černé v Pošumaví, lze konstatovat, že 
realizace záměru podle regulativů územního plánu je akceptovatelná.  

 Hodnocení vlivů záměru na území soustavy NATURA 2000 bylo provedeno v samostatné 
příloze H.1 RNDr. Ondřejem Bílkem, který je autorizovanou osobou podle § 45i zákona č.114/1992 
Sb. Zde je uvedená citace z této přílohy: “Záměr se podle přímo dotýká evropsky významné lokality 
(EVL) Šumava (záměr se nachází přímo v území EVL). V blízkosti záměru (cca 1500 m) leží ještě ptačí 
oblast (PO) Šumava; tuto lokalitu od území řešené posuzovanou koncepcí odděluje plocha Lipenské 
nádrže. Do území PO koncepce přímo nezasahuje, předpokládá se ale možné zprostředkované 
působení na případný výskyt druhů ptačí oblasti, které zřejmě využívají i řešené území mimo PO (na 
levém břehu Lipna jsou např. známa tokaniště tetřívků, kteří nejspíše patří k populaci z této ptačí 
oblasti).  

 S ohledem na potenciální migrační vazby tetřívků lze navíc uvažovat i teoretické ovlivnění 
subpopulací tohoto druhu, které se vyskytují v okolí Černé v Pošumaví, Hodňova, Muckova a Světlíku. 
Za potenciálně dotčenou lze vzhledem k uvažovanému považovat případně i populaci v území ptačí 
oblasti Boletice (cca 10 km severně od posuzovaného záměru – v této PO však není tetřívek 
předmětem ochrany, jde tedy o působení na populaci, vztahovanou k PO Šumava).  

 Další lokality aktuálně zařazené nebo navržené k zařazení do soustavy Natura 2000 se v širším 
okolí záměru nenachází a nelze proto očekávat, že budou dotčeny. 

 Na základě výsledků mapování biotopů a aktuálním terénním šetřením zaměřeným na výskyt 
předmětů ochrany byl na lokalitě hodnoceného záměru zjištěn výskyt přírodního stanoviště 91E0 
(bude záměrem přímo dotčeno). V bližším okolí se vyskytují i stanoviště typů 6430, 7140 a 9410, 
kterých se ale vlivy uvažované v rámci záměru nedotýkají. Z živočišných druhů připadá v úvahu jako 
potenciálně dotčená vydra říční, resp. její migrační trasa (zejména kumulativním spolupůsobením 
s jinými záměry). Z ptačích druhů chráněných v PO Šumava lze uvažovat obdobné potenciální dopady 
na populaci tetřívka obecného. Realizací záměru v posuzovaném rozsahu lze předpokládat určité 
negativní ovlivnění dvou předmětů ochrany EVL Šumava (stanoviště 91E0 a vydra říční). V případě, že 
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by dále pokračoval trend intenzivní zástavby na levém břehu Lipenské nádrže, lze uvažovat 
potenciální (kumulativní) účinky i na dva předměty ochrany PO Šumava (tetřívek obecný a chřástal 
polní). Ostatní předměty ochrany EVL a PO nebudou s největší pravděpodobností záměrem nijak 
ovlivněny. 

 Jako potenciálně negativní důsledky realizace posuzovaného záměru lze obecně očekávat 
následující vlivy, které mohou potenciálně interagovat s cíli ochrany lokalit:  

  V době provádění stavby je očekáván nárůst dopravní a hlukové zátěže, dočasné nasazení 
techniky (včetně těžké stavební mechanizace při provádění zemních prací, dovozu materiálu apod.) i 
celkově zvýšený pohyb osob („stavební ruch“) v dotčeném území, ať již přímo v přírodních biotopech, 
nebo v jejich blízkosti (riziko vyrušování některých živočišných druhů a poškozování přírodních 
stanovišť). Samotnou stavbou dojde k výrazné změně využití pozemků v dotčeném prostoru, a tím i 
ke změně celkové struktury krajiny, což může ovlivnit prostorové vztahy populací některých 
dotčených druhů, využívajících celé území např. při migracích (vydra, tetřívek).  

   V době provozování areálu se předpokládá rovněž zvýšená intenzita pohybu osob a dopravní 
zátěže, sice již bez příspěvku hlučných prací a pohybu těžké mechanizace, nicméně s ohledem na 
možné účinky pro předměty ochrany je významný faktor uvažovaného celoročního využití areálu. 
Oproti stávajícímu stavu, kdy v části dotčeného území existuje relativně intenzivní, ale výhradně 
sezónní rekreační využití (chatové osady, rybářské „kempy“ podél břehu), po výstavbě areálu bude 
tento rušivý vliv přetrvávat již prakticky neustále, včetně nejcitlivějších období (např. tok tetřívků). 

    Mimořádné (havarijní) stavy v době provádění i provozu – nelze vyloučit vznik mimořádných 
situací (přívalové srážky, povodňové stavy apod.), které by hrozily intenzivními splachy deponií 
materiálu ze staveniště či ze zemních prací, případě riziko úniků znečišťujících (např. ropných) látek 
ze stavební mechanizace. 

Přímé vlivy: 

  Plošná redukce rozlohy přírodních stanovišť (zábory ploch pro výstavbu, technickou 
vybavenost a infrastrukturu, přístupové komunikace apod.), případně zhoršování zachovalosti 
některých segmentů (i třeba jen okrajově dotčených vlastním záborem – např. sešlap v okolí 
staveb a cest). Převážná část řešeného území je však kulturní loukou s dominancí produkčních 
druhů trav (srha říznačka, kostřava luční, ovsík vyvýšený) a hojnou účastí nitrofilních druhů 
(kerblík lesní, škarda dvouletá, pampeliška smetánka, bolševník obecný, šťovík tupolistý atd.). 
„Naturová“ stanoviště zde zastupují jen fragmenty olšin, některé další přírodě blízké biotopy 
(pobřežní křoviny, rákosiny, vysoké ostřice atd.) však mohou představovat vhodné útočiště 
četných živočišných druhů, včetně předmětů ochrany EVL. 

   Fragmentace (ztráta propojenosti) především lesních ekosystémů včetně evropsky 
významných typů přírodních stanovišť nebo biotopů některých předmětných druhů v důsledku 
budování nových rekreačních zařízení, stavby přístupových komunikací a zvýšeného rekreačního 
ruchu.  

   Rušení druhů provozem některých zařízení (marina) a zvýšeným pohybem návštěvníků 
v jejich biotopech v kritických částech roku (rozmnožování, zimování); 

Nepřímé vlivy: 

  V důsledku realizace navazujících ubytovacích zařízení se zvýší produkce odpadních vod, 
kolísání účinnosti čistírny v závislosti na nárazovém zatížení (sezónní špičky), může znamenat 
zvýšený vstup znečišťujících látek (zejména živin) do vodního prostředí. 

  S nárůstem ubytovacích kapacit lze očekávat i nárůst návštěvnosti i relativně odlehlých 
„přírodních“ ploch (včetně území ptačí oblasti na pravém břehu Lipna, případně přírodních 
stanovišť na břehu levém). Tyto vlivy hrozí zejména v období vrcholné letní turistické (a zároveň i 
vegetační) sezóny, kdy je vegetace nejnáchylnější k sešlapu; nelze vyloučit také např. zvýšenou 
depozici odpadků a související ruderalizaci porostů, rušení apod. 
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  V souvislosti s plošným rozšiřováním dalších zařízení turistického ruchu i v okolních obcích 
vzrůstá nebezpečí kumulativního až synergického působení zvýšené návštěvnosti na integritu 
(celistvost) EVL, případně PO; kumulace mohou zahrnovat mj. nárůst individuální dopravy, 
rozmach nešetrných outdoorových aktivit a nedisciplinovanost návštěvníků (tzv. „tvrdá“ turistika), 
hlukové rušení živočichů, znečišťování prostředí atd. 

 Skutečná významnost a pravděpodobnost působení výše uvedených vlivů na jednotlivé druhy 
či typy přírodních stanovišť/ předměty ochrany dotčených lokalit závisí vždy na biologických nárocích 
i na aktuálním stavu předmětů ochrany v dotčeném místě. Závažné negativní důsledky se přitom 
mohou projevit ihned po překročení únosnosti prostředí (plošný úbytek biotopů), nebo také mohou 
působit plíživě (pokles životaschopnosti populací), což může být problémem pro následující 
monitoring stavu lokality prokázat. V kombinaci různé únosnosti stanovišť, citlivosti populací 
předmětných druhů vůči rušení a intenzity zasažení typického biotopu jednotlivými záměry pak může 
nastat celá škála závažnosti vlivů od nulového až po významné ovlivnění daného předmětu ochrany.  

 Možnost ovlivnění předmětů ochrany byla shledána u vydry říční a stanoviště 91E0, v případě 
kumulace s dalšími záměry pak přicházejí do úvahy i potenciální dopady na tetřívka obecného či 
chřástala polního. Ostatní předměty ochrany EVL Šumava a PO Šumava nejsou s ohledem na 
charakter záměru dále hodnoceny, neboť se na ně žádné prokazatelné vlivy nepředpokládají.  

  Stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

 Negativním vlivem na tento předmět ochrany bude zábor ploch v místě budování „pláže“ na 
východním okraji území. Rozsah záborů stanoviště je zde velmi malý, menší než 0,1 ha, což v rámci 
katastrálního území Frymburk i celé EVL prakticky zanedbatelné % rozlohy). Další možné vlivy na 
stanoviště představují zemní práce (odvodnění) a související úpravy povrchu (navážení písku apod.), 
které mohou výrazně narušit vodní režim na lokalitě. Tím by mohlo dojít k degradaci podrostu a 
snížení kvality dotčených porostů. Navržený rekreační areál pak bezprostředně sousedí s lokalitou 
dalšího (již povoleného) záměru – ČOV na pozemku p.č. 588 – zábor cca 0,16 ha; tento vliv byl v rámci 
posuzování změny č. 4 ÚPnSÚ Frymburk – Bílek 2009 hodnocen jako mírně negativní).  

 Celkově je i vliv záměru na stanoviště jasano-olšových lužních lesů nutno hodnotit jako pouze 
mírně negativní (stupeň – 1), a to i uvažujeme-li jej v kontextu možných kumulativních záborů 
s okolními záměry. 

  Vydra říční (Lutra lutra) 

 Přímé ovlivnění se týká až cca 350 m pobřeží, které bude silně pozměněno výstavbou mariny 
a souvisejících zařízení včetně oblasti navržené k vybudování „pláže“ a navazujících sportovně-
rekreačních ploch. Přímé usmrcování jedinců či ovlivnění potravní nabídky se v důsledku záměru 
neočekává. Dotčená lokalita je v rekreační sezóně zčásti využívána rybáři, což význam biotopu pro 
vydru zčásti omezuje. V případě vybudování otevřené písčité pláže a travnatých ploch pro slunění by 
došlo k podstatnému zesílení tohoto vlivu. V rámci celkového rozsahu obdobných biotopů podél 
břehů Lipna se jedná o vliv sice malý, nicméně v kontextu kumulativních účinků s ostatními záměry 
určitě nezanedbatelný. Celkový význam vlivu záměru na předmět ochrany je hodnocen jako mírně 
negativní (stupeň – 1). 

  Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)  

 Přímé vlivy záměru na populaci tetřívka obecného vyskytující se v širším okolí Dolní Vltavice 
nelze očekávat, druh zde nebyl zjištěn ani zde nejsou příliš vhodné biotopy. Pravidelná tokaniště 
Kyselov – Borková (cca 2 km jihozápadně), Pestřice (cca 3 km západně), Kovářov – Hruštice (2,5 
jihovýchodně) či občasný výskyt na loukách u Radslavi (1,5 km severně od řešeného záměru – M. 
Kopečková, in litt.) však naznačují, že druh se může příležitostně vyskytovat i v prostoru 
posuzovaného záměru, který je v akustickém dosahu těchto lokalit. Analogicky by při tom preferoval 
lokality s travními porosty a roztroušenou zelení v okolí Lipenské nádrže.  
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 Výrazná změna struktury krajiny a intenzivní zastavění pozemků a rušení vyvolané 
předpokládaným pohybem návštěvníků rekreačních zařízení (včetně hodnoceného rekreačního 
areálu) v okolních biotopech a volné krajině znamená postupnou ztrátu potenciálních „stepping-
stones“, tedy míst málo perspektivních, která přesto mohou jedinci využít třeba k odpočinku během 
migrací apod. Zejména kumulativní efekt v případě realizace všech známých záměrů tak může vést až 
k významnému nepřímému ovlivnění (izolaci jednotlivých subpopulací, což obecně snižuje vitalitu 
populací) a v krajním případě vyústit třeba až ve ztrátu migrační propojenosti a lokálnímu vymírání.  

 V tomto ohledu lze hodnotit účinky záměru jako mírně negativní, především jako příspěvek 
ke kumulaci vlivů (intenzita -1, blíže v příloze H.1 “naturové hodnocení”).  

  Chřástal polní (Crex crex)  

 Pozorovatelné vlivy záměru na chřástala polního nelze očekávat, a to pravděpodobně ani v 
případě kumulace s dalšími záměry. V tomto ohledu lze hodnotit účinky záměru jako nulový vliv 
(intenzita 1), bez příspěvku ke kumulaci vlivů. 

  

Závěr naturového hodnocení: 

 Realizace předloženého záměru “Rekreační komplex s přístavištěm Dolní Vltavice” 
samostatně ani ve spojení s jinými záměry a koncepcemi nebude mít významný negativní vliv na 
příznivý stav přírodních stanovišť a druhů, k jejichž ochraně jsou určeny evropsky významná lokalita 
CZ0314024 Šumava a ptačí oblast CZ0311041 Šumava. Zároveň rovněž  významně nenaruší integritu 
uvedených lokalit  soustavy Natura 2000. 

 Předpokládají se pouze mírné negativní vlivy na stanoviště 91E0 (Smíšené jasanovo-olšové 
lužní lesy…) a na populaci vydry říční (Lutra lutra). V případě realizace záměru v plném rozsahu a 
zároveň při pokračování stávajícího trendu zastavování volných ploch v rámci dalších záměrů v širším 
okolí záměru, nelze zcela vyloučit riziko vzniku negativních kumulativních vlivů na předmět ochrany 
PO Šumava tetřívka obecného (Tetrao tetrix).  

 Předměty ochrany EVL Šumava, eventuálně i některé ptačí druhy v PO Šumava (např. tetřívek 
obecný) mohou být teoreticky ovlivněny také v případě kumulací vlivů, podmíněných především 
dalšími záměry mimo řešené území (např. celkový úbytek ploch pro migraci a odpočinek jedinců 
vydry říční a tetřívka obecného na levém břehu nádrže). Je však nutné upozornit, že případné 
významně negativní dopady nelze v řešeném hodnocení dostatečně prokázat a že konečné důsledky 
nejsou přímo závislé na realizaci daného záměru (tzn. nelze je vyloučit ani v případě nulové varianty). 

 Realizaci záměru je ve smyslu předchozích odstavců možné povolit, nicméně pro minimalizaci 
zjištěných či předpokládaných mírně negativních vlivů dopadů na předměty ochrany (včetně 
možných kumulací) je žádoucí dodržet následující zmírňující opatření : 

Doporučená zmírňující opatření: 

1. Vyloučit ze záměru návrh na budování sportovně rekreační plochy na východním okraji 
řešeného území, která částečně zasahuje do porostů přírodního stanoviště 91E0 a zároveň může 
nezanedbatelně přispívat ke kumulativním účinkům v širším okolí plánovaných změn směrem 
k omezení migrační prostupnosti břehu Lipna pro případně migrující jedince vydry říční. 
Vypuštěním této části záměru je možné prakticky zcela eliminovat zásah do přírodního stanoviště 
91E0 (Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy) a výrazně omezit ovlivnění potenciálního biotopu vydry 
říční 
2. Redukovat rozsah zastavěných ploch v jihovýchodní části plánovaného areálu (2. etapa 
záměru, viz Příl. 5 k naturovému hodnocení, obr. č. 23 tohoto oznámení). Konkrétně je navrženo:  
a) vymístění jednoho bytového domu typu A (možný přesun jeho kapacity změnou 

uspořádání do prostoru 1. etapy); 
b) úplné vypuštění obslužného objektu pláže – vzhledem k bodu 1) nemá opodstatnění;  
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c) nahrazení parkoviště u mariny plochou zeleně se zastoupením původních druhů dřevin a 
keřů (přesun parkování mezi objekt zázemí mariny a přístupovou cestu k ČOV); 

d) posun wellnes hotelu G, snížení jeho zastavěné plochy a přemístění parkovací plochy u 
tohoto objektu, tak, aby byl podél celé jihovýchodní hranice pozemku realizován pás 
izolační zeleně v min. šířce 25 m.  

Takto vzniklý zelený pás nesmí být volně prostupný či narušený komunikacemi či jinou 
infrastrukturou a měl by „odstiňovat“ a minimalizovat rušivý vliv areálu na přírodě blízké biotopy 
podél břehu Lipna. Vzniklá zelená plocha by měla plnit funkci izolační či krajinné zeleně, jako 
přechod do volné krajiny či jakási "nárazníková zóna" na okraji areálu. Důvodem je minimalizace 
rušení v potenciálních biotopech vydru říční a zachování alespoň části stávajícího migračního 
potenciálu krajiny pro tetřívka obecného. 

3. Při nezbytném kácení (např. v prostoru projektované parkovací plochy u přístaviště) ponechat 
maximální rozsah stávajících doprovodných dřevinných porostů a bylinné vegetace podél břehu 
Lipenské nádrže, neprovádět zde terénní úpravy (např. nerozšiřovat plochy zázemí mariny na úkor 
přirozených břehových doprovodů). Za kácení dřevin je nutné ze strany orgánu ochrany přírody 
ukládat náhradu v podobě odpovídajících výsadeb autochtonních dřevin. Žádoucí je rovněž dodržet 
záměrem deklarované nezasahování do dna při budování mariny (s výjimkou násypu mola a místa 
pro spouštění lodní na vodu) za účelem zachování migrační prostupnosti.  

4. V rámci provozování areálu zachovat stávající rozsah přírodě blízkých ploch, nezahušťovat 
zástavbu či nerozšiřovat rekreační aktivity na úkor biotopů, které mohou využívat předměty ochrany 
EVL a PO Šumava. Zejména to znamená neschvalovat další zásahy do příbřežních porostů mimo 
plochy vymezené dosud platnou ÚPD obcí Frymburk  a Černé v Pošumaví  (neumisťovat do blízkosti 
již žádné nové záměry). Cílem opatření je nerozšiřování negativních dopadů pohybu osob v okolí a 
tím minimalizace rizika rušení volně žijících druhů.  (konec citace) 

 
Obr. č. 23: Redukce rozsahu zastavěných ploch v areálu navržená naturovým hodnocením  
(zdroj: příloha č. 5 Hodnocení významnosti vlivů záměru na EVL a PO, Bílek 2010 – příloha H1) 
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D.I.8.2. Vlivy na VKP a památné stromy 

 Záměrem bude dotčen vodní tok, a to v místě jeho vzdutí ve vodní nádrži Lipno. Plošně malý 
zásah, který bude navíc vyžadovat pouze minimální zásah do dna a břehových porostů (zpevnění 
břehů bude pouze lokální, nesouvislé) nebude znamenat významný zásah do tohoto významného 
krajinného prvku, který by měl nebo mohl mít vliv na jeho ekologicko-stabilizační funkci. Vodní tok je 
v této části již silně antropicky ovlivněn a je pozměněn jeho původní, přírodní charakter (původní 
meandry Vltavy).  

 Záměr se nedotkne přímo lesního porostu na p.č. 588 k.ú. Černá v Pošumaví, který navazuje 
na břehové porosty a ve své severní části i na pozemky určené k zástavbě rekreačním komplexem.  
Částečně bude dotčeno jeho ochranné pásmo, což nepředstavuje zásadní vliv na jeho ekologicko-
stabilizační funkci. Předpokladem je zajištění jeho ochrany před případnými vlivy ze stavební činnosti 
(např. vjezdy vozidel, deponiemi zemin, skládek materiálu apod.), což musí být deklarováno v POV 
stavby a také v praxi zajištěno např. fyzickými zábranami (opatření jsou navržena v rámci kapitoly 
D.I.7.1.). Při provozu komplexu a přístaviště musí být zajištěna maximalizace omezení vstupu 
rekreantů do lesíka a rozšiřování rekreačních aktivit na tuto plochu, aby nedocházelo k negativnímu 
 ovlivňování tohoto přírodního stanoviště. 

 U komunikace do Dolní Vltavice se nachází u kapličky 2 exempláře chráněných stromů - lip. 
Jsou mimo lokalitu dotčenou přímo záměrem, ale vzhledem ke svému významu a také vzhledem k 
tomu, že se pro stavební činnost bude používat i těžší mechanizace, je zapotřebí přijmout v rámci 
organizace stavby opatření k zabránění možného poškození těchto dřevin např. častými průjezdy 
těžké nákladní techniky, parkováním nákladních aut v jejich blízkosti, zřizováním staveniště s 
přesunem stavebních hmot apod. hrubé stavební činnosti (opatření jsou navržena v rámci kapitoly 
D.I.7.1.). Jejich ochranné pásmo  nebude dotčeno. 

 

D.I.8.3. Vlivy na ÚSES 
  III. etapa záměru (přístaviště a jeho zázemí) zasáhne částečně do nárazníkové (ochranné) 
zóny osy vodní osy nadregionálního biokoridoru NBK 174. Osa tohoto NBK je v zatím neschváleném 
návrhu ZÚ JčK vedena ale podél pravého břehu Lipna, nárazníková zóna je odvozena z maximální 
vzdálenosti lokálních biocenter (tj. 2 km napříč od osy nadregionálního biokoridoru po obou stranách 
(Löw J.,1995).  Z hlediska zásahu do cílů tohoto vymezeného biokoridoru je záměr přístaviště jedním 
z mnoha návrhů na změny ve využití břehových porostů, které vychází z rozvoje rekreace na levém 
břehu Lipna podle schválených územních plánů sídel. Záměr bude mít tedy ve spojení s dalšími 
kumulativní vlivy na potenciální funkčnost tohoto biokoridoru, neboť může dojít na těchto místech k 
ovlivnění migrační prostupnosti. V kontextu posouzení konkrétního záměru nebude mít umístění 
přístaviště v navržené podobě významný vliv na funkčnost tohoto prvku ÚSES.  

  Z hlediska přímého vlivu na funkční vazby v krajině je nejvýznamnější úrovní místní (lokální) 
ÚSES. Přístaviště je umístěno částečně v trase lokálního biokoridoru (pokračování LBK označeného v 
ÚPn SÚ Černá v Pošumaví jako LBK40 - lokální biokoridor vedoucí podél břehu vodní nádrže v 
prostoru Dolní Vltavice). Při zachování funkčnosti místního biokoridoru kombinovaného charakteru je 
možné jeho přerušení do 50 m při přerušení zastavěnou plochou. Biokoridor bude přerušen účelovou 
komunikací k přístavišti o šířce 6 m a plochou parkoviště do šířky 20 m. Nebude zde vytvořena 
nepropustná bariéra. Plocha vymezeného biokoridoru v této lokalitě bude dle změny č. 4 ÚPnSÚ 
Frymburk plochou rekreace bez možnosti její zástavby a úpravy. Břeh nádrže bude upravován, 
zpevňován pouze v místě navázání komunikace na přístaviště a v místě napojení sypaného mola. 
Tento lokální biokoridor je v současnosti již částečně nefunkční, vlivem realizovaného záměru dojde k 
zesílení tohoto stavu, které ovšem v rámci migrační prostupnosti krajiny bude méně významným.  
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Doporučení pro fázi projektové přípravy: 

  vyloučit ze záměru návrh na budování sportovně rekreační plochy (pláže) na východním okraji 
řešeného území 
 vymístění jednoho bytového domu typu A (možný přesun jeho kapacity změnou uspořádání do 
prostoru 1. etapy); 
 úplné vypuštění obslužného objektu pláže – vzhledem k bodu 1) nemá opodstatnění;  
 nahrazení parkoviště u mariny plochou zeleně se zastoupením původních druhů dřevin a keřů 
(přesun parkování mezi objekt zázemí mariny a přístupovou cestu k ČOV); 
 posun wellnes hotelu G, snížení jeho zastavěné plochy a přemístění parkovací plochy u tohoto 
objektu, tak, aby byl podél celé jihovýchodní hranice pozemku realizován pás izolační zeleně v min. 
šířce 25 m,  
 takto vzniklý zelený pás nesmí být volně prostupný či narušený komunikacemi či jinou 
infrastrukturou a měl by „odstiňovat“ a minimalizovat rušivý vliv areálu na přírodě blízké biotopy 
podél břehu Lipna. Vzniklá zelená plocha by měla plnit funkci izolační či krajinné zeleně, jako 
přechod do volné krajiny či jakási "nárazníková zóna" na okraji areálu, 

Pro minimalizaci vlivů ze stavební činnosti a provozu jsou navržena tato opatření: 

  ponechat maximální rozsah stávajících doprovodných dřevinných porostů a bylinné vegetace 
podél břehu Lipenské nádrže, neprovádět zde terénní úpravy 

  zachovat stávající rozsah přírodě blízkých ploch, nezahušťovat zástavbu či nerozšiřovat 
rekreační aktivity na úkor biotopů, které mohou využívat předměty ochrany EVL a PO Šumava  

  neumisťovat do blízkosti již žádné nové záměry   

  minimalizovat zásah do dna vodní nádrže, neprovádět práce na prohlubování dna 

   při provozu komplexu a přístaviště musí být zajištěna maximalizace omezení vstupu rekreantů 
do lesíka a rozšiřování rekreačních aktivit na tuto plochu. 

 zajistit ekologický dozor nad stavbou (nejlépe osobou schválenou Správou CHKO a NP Šumava 
s autorizací na biologické hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb.) 

D.I.9. Vlivy na krajinu (krajinný ráz) 

tab.č. 18: Vyhodnocení vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného rázu 

Zákonná kritéria krajinného rázu (§12 zákona č. 
114/1992 Sb.) 

Vliv navrhovaného záměru 

Komplex Přístaviště 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky žádný slabý 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky slabý žádný 

Vliv na ZCHÚ slabý slabý 

Vliv na VKP žádný slabý 

Vliv na kulturní dominanty žádný žádný 

Vliv na estetické hodnoty středně silný slabý 

Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý slabý 

Vliv na harmonické vztahy v krajině středně silný slabý 

 

 Posuzovaný záměr vzhledem ke své rozloze, objemu a také umístění v CHKO, kde je krajinný 
ráz společně s přírodními hodnotami významně chráněn, není bez vlivu na všechna zákonná kritéria 
krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  Z hlediska únosnosti lze 
vyhodnotit záměr výstavby komplexu společně s přístavištěm jako slabý zásah na jednotlivá zákonná 
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kritéria a středně silný na harmonické vztahy v krajině, a to především díky rozsahu stavby, který se 
projeví zhoršením poměru zastavěných ploch a nezastavěných ploch v lokalitě s řídkým a malým 
osídlením. Návrh zástavby respektuje regionální prvky stavitelství. Projev ovlivnění vztahů v krajině 
bude víceméně lokální, ovšem ve vazbě s další plánovanou výstavbou dle ÚPnSÚ Černá v Pošumaví a 
ÚPnSÚ Frymburk se v případě dalších realizací více záměrů podobného typu na levém břehu Lipna 
projeví i v rámci celé oblasti. Hlavní estetické hodnoty jsou zde dány panoramatickými pohledy, 
uplatněním drobnějších harmonických partií krajiny v kontrastu s otevřeným, velkým měřítkem vodní 
nádrže Lipno. V kontextu s tímto se posuzovaný záměr a další plánované záměry (platí pouze v 
případě, že u nich bude vyhodnocen slabý či středně silný vliv a při jejich přizpůsobení zachování 
jednotlivých znaků a hodnot krajinného rázu) neprojeví na stávající krajinný ráz likvidačně. 

 Podle § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v 
zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a 
prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. 
V tomto případě je územním plánem stanoveno a CHKO Šumava odsouhlaseno plošné a prostorové 
uspořádání. V rámci oznámení bylo toto posouzení provedeno, neboť se jeden z vlivů na složky 
životního prostředí, které v tomto případě umístění záměru do CHKO nelze pominout. Celé 
hodnocení tvoří přílohu H.3.IV. 

 V návrhu ZÚR JčK (2009) jsou uvedeny následující zásady pro využívání říční krajiny: 

  nedopustit zhoršení kvality vody vlivem rekreace a nečištěných přítokových vod - díky realizaci 
ČOV v Dolní Vltavici nedojde vlivem záměru a při respektování preventivních opatření v přístavišti ke 
zhoršení kvality vody  
  nezastavovat území chaoticky a bez schválených územních plánů - zástavba této lokality je v 
souladu s platným územním plánem (umístění přístaviště je projednávano, realizováno bude pouze v 
případě jeho schválení v ÚPnSÚ Frymburk) 
  nové zastavitelné plochy vymezovat vždy jen s ohledem na krajinný ráz, stanovovat únosné 
měřítko objektů, intenzitu zastavění a rozsah zastavitelných ploch stanovovat vždy s ohledem na 
funkční a ekologickou únosnost krajiny - záměr je v souladu s regulativy platného, v případě 
přístaviště projednávaného územního plánu, které byly stanoveny na základě umístění lokality v 
CHKO Šumava,  
  zachovat vysokou ekologickou a estetickou hodnotu území, citlivě rozvíjet rekreační potenciál 
území  - záměr je v souladu se schváleným plánovaným využitím území s tím, že v této části CHKO je 
umožněn větší rozvoj rekreace na úkor jeho nerealizace v cennějších partií  Lipenska a Šumavy 
 

 Cílem posouzení vlivů na krajinný ráz bylo také zodpovězení charakteristických otázek pro 
kvalitu krajinného rázu a vlivu záměru na tyto kvality:  

I. Vyznačuje se ráz krajiny v prostoru dotčeném vlivem navrhované stavby znaky přírodní, kulturní a 
historické charakteristiky krajinného rázu a hodnotami estetickými? Mají přítomné znaky a hodnoty 
jedinečný význam? 

Krajinný ráz v dotčeném prostoru se vyznačuje především přírodními a estetickými hodnotami, 
kulturní hodnoty jsou zde vzhledem k historickému vývoji narušené. V daném prostoru jsou 
hodnoty s jedinečným významem - vodní nádrž Lipno s výrazně členitým pobřežím, kde zároveň 
vodní plocha vytváří otevřenou krajinnou scénu s obklopenou členitým  horizonty masivu Šumavy.  

II. Pokud jsou přítomny znaky jedinečného a neopakovatelného významu, bude do nich navrhovaný 
záměr nepříznivě zasahovat a jakou měrou? 

Navrhovaný záměr nebude zasahovat významnou mírou do jedinečného znaku existence vodní 
nádrže.  

III. Ovlivní navrhovaný záměr podstatným způsobem krajinná panoramata, bude zasahovat do 
cenných dílčích scenérií?  
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Navrhovaný záměr bude zasahovat do dílčí krajinné scenérie, která není v oblasti jedinečnou, 
nebude měnit podstatným způsobem krajinná panoramata, jeho projev bude omezený.  

Pro minimalizaci vlivů z provozu jsou navržena tato opatření: 
  dodržení regulativů schválených ÚPnSÚ Černá v Pošumaví a ÚPnSÚ Frymburk pro dané lokality 

  v následujících projektových dokumentacích respektovat v co největší možné míře zásady pro 
architektonické řešení objektů vycházející z Architektonické rukověti zpracované v rámci Územní 
studie Šumava (případně dle architektonického manuálu CHKO Šumava) a navržené objekty více 
přiblížit tradičním atributům výstavby v této lokalitě 

  pro realizaci záměru co nejméně zasahovat do stávajících břehových porostů, v případě 
nutného kácení provést náhradní výsadbu 

  v rámci projektu pro územní rozhodnutí předložit detailní plán ozelenění areálu komplexu (či 
jednotlivých etap) autochtonními dřevinami s větším uplatněním ostrůvkové, rozptýlené zeleně 
včetně výsadby již vzrostlých exemplářů dřevin tak, aby došlo k co nejrychlejšímu začlenění 
zástavby do krajiny, také výsadba dřevin a hranicích areálu nejlépe formou vytvoření remízků  

  parkovací místa řešená zatravňovacími dlaždicemi a ozeleněná většími dřevinami, 

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

• Období výstavby a provozu 

 Výstavba si nevyžádá demolici žádných objektů. Záměrem nebudou přímo ovlivněné žádné 
kulturní památky a také nebudou dotčeny žádné stavební objekty. Stejně tak nebudou ovlivněny jiné 
kulturní hodnoty nemateriálního charakteru. Kaplička u silnice Bližná-Dolní Vltavice bude při pohledu 
z vodní hladiny zastíněna objekty komplexu, čímž dojde ke snížení jejího estetického významu, 
nebude však záměrem přímo dotčena.   

 Vzhledem k lokalitě nelze předpokládat žádné archeologické naleziště v místech určených pro 
stavbu, nicméně při zemních pracích musí být zajištěno dodržení povinností a případné provedení 
záchranného archeologického průzkumu podle zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Před 
zahájením stavebních prací bude proveden archeologický průzkum. 

Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem: žádný  

Riziko irreverzibility: žádné  

 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
 Záměr výstavby komplexu s přístavištěm je v předloženém oznámení posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Jedná se o nový záměr v lokalitě dosud málo zatížené rekreační činností. V 
rámci jednotlivých vlivů je v této kapitole posouzena i možná kumulace vlivů s dalšími záměry. Toto 
hodnocení je provedeno v míře, které je možné v rámci posuzování jednotlivého záměru, který není 
koncepcí. Z tohoto pohledu je důležité posuzovat všechny nové územní plány obcí polipenska z 
hlediska vlivů navržených územních plánů jako koncepcí rozvoje daného území podle zákona 
č.100/2001 Sb., v tzv procesu SEA, který je součástí posouzení udržitelného rozvoje. Jedině tento 
přístup může zaručit reálné hodnocení možných kumulativních vlivů navržených rozvojových ploch, 
provádět vyhodnocování kumulace možných vlivů v rámci dokumentace konkrétního záměru lze 
relevantně pouze se záměry, které již v lokalitě existují. U plánovaných a uvažovaných záměrů může 
být toto posuzování v míře podrobností vyžadovaných v procesu EIA zavádějící. Navíc nelze 
požadovat po jednom z investorů zaplacení nákladů na posouzení širší lokality, neboť nelze stanovit, 
který z možných investorů by tuto zátěž měl nésti a také u kterého záměru by mělo dojít k jeho 
redukci z důvodů snížení kumulativních vlivů. Pro účely tohoto hodnocení byly brány v úvahu známé 
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záměry  podle obr. č. 2 v míře znalostí podrobností, které jsou známy a veřejně dostupné v době 
posuzování tohoto záměru.  

 Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených v kapitole D.I. tohoto oznámení lze vyhodnotit 
jako nejvýznamnější tyto vlivy (v pořadí dle jejich velikosti a významu): 

- vliv na půdu  

- vliv na flóru, faunu, ekosystémy 

- vliv na území Natura 2000 

- vliv na krajinu 

- vliv na vody 

- vliv na hlukovou situaci 

- vliv na obyvatelstvo 

- vliv na kvalitu ovzduší 

 

Vliv na půdu 

 Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany o rozloze 7,5 ha, jelikož je záměr v 
souladu s ÚPnSÚ Černá v Pošumaví, který je opatřen i souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF s 
tímto záborem, lze takto kvalitní půdu odejmout ze ZPF. Kvalita půdy je vztažena k příslušným 
klimatických regionům, v tomto případě se jedná o klimatických region, kde nelze předpokládat 
intenzivní využívání produkčních vlastností zemědělských půd. Půda patří mezi neobnovitelné 
přírodní zdroje, z tohoto pohledu lze vliv realizace záměru hodnotit jako středně velký, skrývka 
kulturních vrstev půdy bude provedena pouze pod zastavěnými a zpevněnými plochami. Vzhledem k 
charakteru záměru nedojde ke kontaminaci půdy (ve fázi výstavby je toto nutné zabezpečit 
organizačně-technickými prostředky). Nedojde ke změně topografických podmínek ani nebude 
narušeno obhospodařování sousedních zemědělských pozemků.  

 V kontextu realizací dalších záměrů se projeví kumulace vlivů na tuto složku s tím, že z 
pohledu ochrany půd byl územní plán podroben vyhodnocení řešení územně plánovací dokumentace 
na ZPF v celém řešeném území. Proto lze tento vliv v míře dané schváleným záborem z ÚPnSÚ Černá 
v Pošumaví akceptovat i v rámci kumulativních vlivů na půdu v lokalitě. Z hlediska celého levého 
břehu Lipna, kde jsou územními plány schváleny velké zábory ZPF je tento vliv již významnější, 
většina záměrů je rekreačního charakteru a zde zůstane velká část ploch se zachovaným půdním 
profilem jako travnaté plochy.  

 

Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem: středně silný (zábor kvalitní půdy), zhoršující, 
dlouhodobý 
Riziko irreverzibility: střední 

 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

 Záměrem budou dotčeny jak ve fázi výstavby, tak i ve fázi provozu zvláště chráněné druhy.  
Dojde ke zničení některých biotopů, k omezení jejich plochy a k zásahům do přírodních částí lokality. 
Vlivy na jednotlivé zvláště chráněné druhy byly podrobně rozebrány v konkrétních kapitolách s tím, 
že se bude jednat o vlivy mírně negativní (ovlivnění málo početných populací, snížení rozlohy 
vhodných biotopů atd.) nebo nulové, v některých případech jsou navržena kompenzační opatření. 

 Celkově lze konstatovat, že vlivy na flóru, faunu a ekosystémy budou v dané lokalitě 
významné, ale zároveň se nebude jednat o zničení jedinečných biotopů, které by se v okolí 
nevyskytovaly. Všechny rostlinné i živočišné druhy nalezené a pozorované v lokalitě se nachází i v 
lokalitách sousedních a jsou zároveň běžné v lokalitě lipenské oblasti. Navrženými opatřeními pro 
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všechny fáze přípravy a realizace záměru by mělo dojít k minimalizaci některých vlivů. V případech 
přímého zásahu do biotopu je nutné předem požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů.  

 Z hlediska možných kumulativních vlivů se záměr projeví ve spojení s dalšími na 
dolnovltavickém výběžku a na celém levém břehu Lipna dalším zmenšením volných ploch a vhodných 
biotopů jak potravních tak i hnízdních. Významnost vlivu díky kumulaci vzroste, nicméně se nebude 
jednat o takový nárůst, který by znamenal celkový významně negativní vliv. Vzhledem k tomu, že v 
této lokalitě územní plán již neumožňuje výstavbu, je reálný předpoklad, že k dalšímu úbytku ploch 
na dolnovltavickém výběžku nedojde. Na východní straně dolnovltavického výběžku se jedná o jediný 
záměr. Z pohledu zachování biologické rozmanitosti v lokalitě by bylo vhodné další luční porosty k 
zástavbě neuvolnit a ponechat je ve stávajícím charakteru extenzivního obhospodařování. Větší 
návštěvnost komplexu se projeví zvětšenou návštěvností okolních přírodních stanovišť např. na 
pravém břehu Lipna. Dosah těchto vlivů nelze stanovit, je možné, že návštěvníci komplexu se budou 
zdržovat v areálu. 

Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem: malý až střední vliv, významný, dlouhodobý 
Riziko irreverzibility: střední 

 

Vliv na zvláště chráněná území, na území  soustavy Natura 2000 

 Vliv záměru na CHKO Šumava lze hodnotit jako málo významný a to především díky jeho 
umístění ve III. zóně ochrany a na okraji CHKO. Na nejbližší maloplošná chráněná území a II. zóny 
CHKO nebude mít záměr vliv.  

 Realizace záměru samostatně ani ve spojení s jinými záměry a koncepcemi nebude mít 
významný negativní vliv na příznivý stav přírodních stanovišť a druhů, k jejichž ochraně jsou určeny 
evropsky významná lokalita CZ0314024 Šumava a ptačí oblast CZ0311041 Šumava. Zároveň rovněž  
významně nenaruší integritu uvedených lokalit  soustavy Natura 2000. 

 Předpokládají se pouze mírné negativní vlivy na stanoviště 91E0 (Smíšené jasanovo-olšové 
lužní lesy…) a na populaci vydry říční (Lutra lutra). V případě realizace záměru v plném rozsahu a 
zároveň při pokračování stávajícího trendu zastavování volných ploch v rámci dalších záměrů v širším 
okolí záměru, nelze zcela vyloučit riziko vzniku negativních kumulativních vlivů na předmět ochrany 
PO Šumava tetřívka obecného (Tetrao tetrix).  

 Kumulativní vlivy byly hodnoceny i v rámci “naturového hodnocení” (viz příloha H1): “Na 
základě absence objektivního celoplošného vyhodnocení pro výskyt jednotlivých předmětů ochrany 
dnes nelze spolehlivě predikovat či kvantifikovat nárůst konkrétních vlivů kumulativní povahy, ke 
kterým mohou jednotlivé záměry a koncepce přispět v přilehlých EVL, případně i PO. Dále není 
možné odhadnout, zda, v jaké míře, případně kde nejspíše může docházet ke kumulaci návštěvnosti, 
která bude spojena s marinou či navazujícím rekreačním areálem. Za citlivou oblast v tomto směru 
lze považovat celý pravý břeh Lipna i další lokality. Kumulaci vlivů s dalšími záměry lze předpokládat 
hlavně v případě populace tetřívka obecného, předmětu ochrany PO Šumava.  

 Vzhledem k tomu, že  neproběhlo komplexní vyhodnocení územních plánů v širším okolí a 
řada záměrů již byla povolena nebo probíhá jejich realizace, existuje pouze jediná možnost v 
odpovídající míře redukovat (plošně i kapacitě) každý nově navrhovaný záměr. Vzhledem k údajům o 
dalších posuzovaných a územně plánovací dokumentací navrhovaných záměrech (s ohledem na jejich 
rozsah, kapacitu a umístění v kontextu s dosud zachovalých okolím), lze hodnotit příspěvek záměru 
ke kumulativním dopadům v rámci širšího okolí jako pouze málo významný (intenzita -1). Vzhledem k 
výše popsané závažnosti problému a celé řadě neznámých faktorů však tento příspěvek rozhodně 
není zanedbatelný, je tedy zcela na místě přijmout opatření ke zmírnění uvedených kumulativních 
dopadů. “ 
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Vliv na krajinu 
 Z hlediska únosnosti lze vyhodnotit záměr výstavby komplexu společně s přístavištěm jako 
slabý zásah na jednotlivá zákonná kritéria a středně silný na harmonické vztahy v krajině, a to 
především díky rozsahu stavby, který se projeví zvětšením poměru zastavěných ploch a 
nezastavěných ploch v lokalitě s řídkým a malým osídlením. Při respektování regulativů z platných 
územních plánů a uplatnění hlavních architektonických a urbanistických zásad platných pro tuto 
oblast bude z hlediska vlivu na jednotlivá zákonná kritéria krajinného rázu podle zákona č. 114/1992 
Sb.  tento zásah únosný. 

 Z hlediska kumulace vlivů s dalšími záměry se záměr bude podílet na větší urbanizaci území, 
která vychází ze schválených rozvojových ploch v rámci jednotlivých územních plánů. V rámci 
Dolnovltavického výběžku se nebude uplatňovat přímý, vizuální kumulativní vliv s plánovaným 
resortem Relax, který je umístěný mimo PDoKP, kumulace se projeví především ve větší urbanizaci 
stávajícího sídla. Co se týče kumulativních vlivů přístavišť, je předmětné přístaviště umístěné v úseku 
Lipenské nádrže s dostatečnou šíří a členitostí, proto zde při naplnění územně plánovacími 
dokumentacemi navržených kapacit přístavišť nemůže dojít k silnějším vlivům na krajinný ráz. 
Přístaviště pro plachetnice vhodně zapadají do charakteru krajiny, plachetnice na vodní hladině 
umocňují estetické hodnoty vodní nádrže. Ve spojení s dalšími může vzrůst jeho slabý vliv na 
harmonické vztahy až na středně silný, a to především větším rekreačním využíváním volné plochy 
nádrže. Hlavní estetické hodnoty krajiny jsou zde dány panoramatickými pohledy, uplatněním 
drobnějších harmonických partií krajiny v kontrastu s otevřeným, velkým měřítkem vodní nádrže 
Lipno. V kontextu s tímto se posuzovaný záměr a další plánované záměry (platí pouze v případě, že u 
nich bude vyhodnocen slabý či středně silný vliv a při jejich přizpůsobení zachování jednotlivých 
znaků a hodnot krajinného rázu) neprojeví na stávající krajinný ráz likvidačně. 

Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem: malý až střední vliv, významný, dlouhodobý 
Riziko irreverzibility: střední  

 

Vliv na vody 

 Záměr bude mít vliv na kvalitu povrchových vod, neboť splaškové vody za komplexu budou 
odváděny na obecní ČOV pro kterou je recipientem vodní nádrž Lipno a přímo na hladině této vodní 
nádrže bude vybudováno přístaviště plachetnic. V rámci stavební činnosti musí být zabezpečena 
ochrana vod před jejich kontaminací (organizací stavebních prací, technickým stavem vozidel, 
vypracováním a dodržováním plánu opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod podle zákona 
o vodách atd.) Kvalita vody ve vodní nádrži Lipno je dlouhodobě významně ovlivněna eutrofizací. 
Živiny (především sloučeniny fosforu a dusíku) se do vody v nádrži dostávají z povodí hlavním 
přítokem Vltavou, odpadními vodami z osídlení na břehu nádrže a vnitřním koloběhem uvolňování ze 
sedimentů. Z hlediska kvality vod budou mít splaškové vody obvyklé parametry a nebude problém s 
jejich čištěním, ČOV je technologicky uzpůsobena na rozdílnou intenzitu množství čištěných vod v 
rekreační oblasti s velmi rozdílnou sezónní návštěvností. Obecní ČOV by měla být opatřena 
technologií na odstraňování fosforu, čímž bude omezen na minimum přísun tohoto prvku do nádrže. 
V rámci kumulace vlivů s dalšími producenty odpadních vod na levém břehu je nutné v rámci 
povolování nakládání s vodami zajištění plnění imisních standardů pro povrchové vody. Důležité je co 
největší omezení příspěvků fosforu z jednotlivých zdrojů k omezení eutrofizačních procesů. 

 Kvalita vody v nádrži může být ovlivněna také havarijními úniky ropných látek z pomocných 
motorů plachetnic a také možným únikem nádních vod z plavidel. Při dodržování navržených 
opatření by přístaviště nemělo mít významný vliv na kvalitu vody.  

 Lokalita je v II. vnějším ochranném pásmu vodárenského odběru (celá vodní nádrž Lipno) a 
také v CHOPAV. Záměr není v rozporu s podmínkami a opatřeními těchto dvou chráněných území z 
hlediska ochrany vod.   
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Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem: malý až střední vliv, významný, dlouhodobý 
Riziko irreverzibility: střední 

 

Vlivy na VKP, ÚSES 

 Záměr bude ovlivňovat i významné krajinné prvky (vodní tok, les). Nebude se jednat o 
významné vlivy, neboť vodní tok je v této lokalitě tvořen vzdutými vodami vodní nádrže Lipno. Jedná 
se o rozlehlou nádrž na vodním toku, pro kterou nemůže malý plošný rozsah přístaviště s malým 
zásahem do dna nádrže znamenat ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce. Les nebude přímo 
záměrem dotčen, v jeho ochranném pásmu bude část komplexu, z tohoto důvodu lze označit vliv za 
malý, málo významný. Z hlediska kumulativních jevů lze zhodnotit plánovaná přístaviště na levém 
břehu Lipna, kde vzhledem k jejich rozmístění, malé kapacitě a členitosti břehu  lze předpokládat 
malý vliv na ekologicko-stabilizační funkci vodního toku. Vliv by mohl být významnější při 
nedodržování navržených opatření v oblasti zacházení s látkami nebezpečnými vodám (ropné látky 
využívané jako palivo do pomocných motorů plachetnic). Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit ve 
všech přístavištích dodržování bezpečnostních pravidel a zajištění plánů opatření pro případ havárie a 
zhoršení jakosti vod, podpořené pravidelnými kontrolami, což bude pravděpodobně v kompetenci 
Povodí ČR s.p. jako správce toku.  

  Záměr zasáhne částečně do nárazníkové (ochranné) zóny osy vodní osy nadregionálního 
biokoridoru NBK 174. Osa tohoto NBK je v zatím neschváleném návrhu ZÚ JčK vedena ale podél 
pravého břehu Lipna. Z hlediska zásahu do cílů tohoto vymezeného biokoridoru je záměr přístaviště 
jedním z mnoha návrhů na změny ve využití břehových porostů, které vychází z rozvoje rekreace na 
levém břehu Lipna podle schválených územních plánů obcí. Přístaviště je umístěno částečně v trase 
lokálního biokoridoru vedoucího podél břehu vodní nádrže v prostoru Dolní Vltavice. Při zachování 
funkčnosti místního biokoridoru kombinovaného charakteru je možné jeho přerušení do 50 m při 
přerušení zastavěnou plochou, záměr bude mít malý až střední vliv na tento prvek. Ovšem se spojení 
s dalšími projekty na levém břehu Lipna může dojít ke kumulaci vlivů na potenciální funkčnost tohoto 
biokoridoru, neboť může dojít na těchto místech k ovlivnění migrační prostupnosti. Z hlediska 
zachování funkčnosti se nebude jednat o nepropustné bariéry, přerušení lokálního biokoridoru 
nebude významné. Z hlediska funkčnosti nadregionálního biokoridoru se kumulace vlivů záměrů 
projeví více, ale nevzroste významnost vlivů.  

Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem: malý vliv, nevýznamný, dlouhodobý 
Riziko irreverzibility: střední 

 

Vliv na hlukovou situaci 

 Hlavním zdrojem hluku bude stavební činnost (zde bude vliv krátkodobý a jeho velikost lze 
upravit technicko-organizačními postupy). Při provozu komplexu bude hlavním zdrojem hluku 
související doprava, vliv tohoto činitele byl posouzen na základě vypracovaného akustického posudku 
na akustickou situaci lokality, který uvádí, že nebudou překročeny hygienické limity. Dojde k navýšení 
hlukové zátěže, vliv lze vyhodnotit jako malý až středně velký a tím, že výpočty akustického posudku 
vycházely z maximálních hodnot dopravy související s provozem komplexu i stávající dopravy s 
rekreačním zvýšením provozu. Ve skutečnosti prakticky nedojde k tomuto stavu, neboť obložnost 
hotelových lůžek a lůžek v bytových domech těchto typů zařízení nebývá 100%, maximální hodnoty 
se pohybují kolem 70 %. V rámci zkušebního provozu by však mělo být provedeno měření hluku 
produkovaného provozem komplexu k prokázání splnění hygienických limitů. Kumulativní vlivy se u 
hluku mohou projevit hlavně v lokalitě záměru, tedy na dolnovltavickém výběžku. Akustický posudek 
započítal do stávající dopravy i známé záměry, které budou mít vliv na zvýšení dopravy v lokalitě. 
Kumulativní vlivy s jinými záměry na levém břehu Lipna se mohou projevit na hlavních silnicích, toto 
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však v rámci posuzování konkrétního záměru vzhledem k rozsáhlosti území nelze korektně 
vyhodnotit.  

 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem zařízení: málo významné, dlouhodobé 
Riziko irreverzibility: malé  

 

Vliv na obyvatelstvo 

 Záměr nebude mít při respektování navržených opatření významný vliv na zdraví 
obyvatelstva. Záměr sice vnáší do lokality nové příspěvky škodlivin do ovzduší a zvyšuje hlukovou 
zátěž lokality, ale vzhledem k typu záměru a minimálním příspěvkům k imisní situaci v lokalitě by 
nemělo dojít k překročení hygienických limitů významných pro zdraví obyvatelstva. V rámci 
zkušebního provozu bude ještě zkušebním měřením prověřen celkový příspěvek záměru k akustické 
situaci. 

 Z hlediska možné kumulace vlivů lze při hodnocení tohoto záměru zvažovat kumulaci vlivů s 
nejbližším známým záměrem hotelového resortu Relax. Údaje o jeho příspěvku k dopravní zátěži, 
která bude hlavním zdrojem hluku a emisí škodlivin, byly zahrnuty do akustického posudku. Z 
hlediska emisí škodlivin nelze předpokládat při uvažovaném zatížení překračování hygienických 
limitů, stejně jako u posuzovaného záměru i u hotelového resortu Relax bude hlavními zdrojem emisí 
škodlivin pouze související doprava. Oblast je dobře provětrávána, současné imisní zatížení je nízké, 
bez přítomností velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Kumulace možných vlivů těchto dvou záměrů na 
obyvatelstvo se nemůže projevit zvýšením významnosti a velikosti vlivů tak, jak byly vyhodnoceny u 
jednotlivých záměrů. Schválený územní plán Černé v Pošumaví reguluje územní výstavbu v této 
lokalitě i závaznými regulativy, z hlediska možných vlivů na životní prostředí je nutné, aby všechny 
nové záměry tyto regulativy dodržovaly. Tento územní plán neprošel hodnocením vlivů na udržitelný 
rozvoj, jak je výše uvedeno, nelze toto hodnocení provádět v rámci hodnocení jednotlivých záměrů.  

Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem komplexu: malý vliv, nevýznamné zhoršení, 
dlouhodobé 
Riziko irreverzibility: střední 

 

Vliv na ovzduší a klima 

 Záměr nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, jediným zdrojem emisí 
škodlivin do ovzduší zde bude související doprava. Příspěvky záměru nebudou pro tuto oblast 
významné a nemohou výrazněji působit na imisní situaci. Kumulace vlivů s hotelovým resortem Relax 
spočívá v navýšení emisí výfukových plynů, v případě souběhu výstavby také v navýšení sekundární 
prašnosti. Vzhledem k velikosti a druhu těchto záměrů se kumulace možných vlivů těchto dvou 
záměrů na ovzduší nemůže projevit zvýšením významnosti a velikosti vlivů tak, jak byly vyhodnoceny 
u jednotlivých záměrů. Se vzdálenějšími záměry nelze předpokládat v této oblasti kumulaci vlivů.  

Významnost vlivů spojených s výstavbou a provozem komplexu: malý vliv, nevýznamné zhoršení, 
dlouhodobý 
Riziko irreverzibility: nízké 
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Tab. č. 19:  Přehled vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Vlivy záměru na: 
Velikost Významnost 

výstavba provoz výstavba provoz 

obyvatelstvo 1-2 1 - - 

ovzduší  1 1 - - 

vody 1-2 1 -- - 

hlukovou zátěž 1 1 -- - 

půdu 2 0 -- 0 

horninové prost. 0 0 

faunu,flóru,ekosystémy 2 1-2 -- - 

VKP, ÚSES 1 1-2 - - 

ZCHÚ 1 1 - - 

Natura 2000 2 1-2 -- -- 

odpady 1 0 - 0 

krajinu 1-2 -- 

hmotný majetek a kulturní 
památky 

0 0 0 + 

 
Velikost:  0  žádný nebo zanedbatelný vliv                      Významnost:   0        bez významu (nulový vliv) 
     1  malý vliv                                                                                 +        nevýznamné zlepšení vlivů 
    2  střední vliv                                                                            + +      zlepšení vlivů 
    3  značný vliv                                                                            +++      podstatné zlepšení 
    4 vysoce závažný vliv                                                                  -        nevýznamné  zhoršení vlivů 
                                                                                                                     - -       zhoršení vlivů 
                                                                                                      - - -     podstatné zhoršení vlivů 
                                                                                                       + -      nelze jednoznačně určit 
                     

 

D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů 

 Vzhledem k lokalizaci a typu záměru jsou vyloučeny přeshraniční vlivy. 

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 
 

D.III.1.Možnosti vzniku havárie či jiných nestandardních stavů 

 Z charakteru záměru lze za možná rizika vzniku havárie či  nestandardního stavu označit: 

  požár 

  havarijní stav ČOV 

  havarijní únik látek škodlivých vodám 

  

 Provoz komplexu s přístavištěm bude představovat poměrně malé riziko vzniku havarijních 
stavů. Vzhledem k existenci II. vnějšího ochranného pásma vodárenského odběru, CHOPAV a 
zhoršené kvalitě vody ve vodní nádrži je nutné zpřísnit veškerá preventivní opatření a kontroly.  



Rekreační komplex s přístavištěm Dolní Vltavice 
Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb., přílohy č.4 

 

      S t r á n k a  | 91                                                                                                         Ing. Hana Pešková -  DHW s.r.o. 

 

D.III.2. Dopady na okolí 

Požár 

 Riziko požáru je obecně u každého zařízení jedno z nejvýznamnějších rizik. Požární 
zabezpečení jednotlivých staveb komplexu bude řešeno v souladu s příslušnými normami a při 
kolaudaci bude požární bezpečnost prověřena. Při provozu zařízení nebudou zapotřebí žádné rizikové 
úkony vedoucí ke zvýšení možnosti vzniku požáru. V komplexu bude umístěná požární nádrž. 

 V případě zahoření malého rozsahu v místnosti se shromážděnými odpady bude požár 
lokalizován ručními hasícími přípravky. Komplex bude vybaven požární nádrží. Nebudou zde 
skladovány nebezpečné odpady (ty zde budou v malém množství pouze krátkodobě shromažďovány) 
ani nebezpečné chemikálie a ropné látky.  

  

Havárie ČOV  

 ČOV nepatří oznamovateli, při její možné ztrátě funkčnosti bude muset být zastaven provoz 
všech napojených objektů v obci. Provoz ČOV bude kontrolován a nepředpokládá se častý vznik 
havarijních stavů. V případě nezjištěné závady a úniku většího množství znečištěných odpadních vod 
(v této lokalitě se bude jednat pouze o splaškové odpadní vody) do recipientu, tedy přímo do Lipna I., 
lze očekávat lokálně zhoršení kvality vody v této nádrži. Znečištěné vody mohou při větším množství 
či déletrvajícím úniku ovlivnit i flóru, faunu a ekosystémy. Technologie ČOV je uzpůsobena 
rozdílnému sezónnímu vytížení, z toho plyne i omezení havarijních rizik způsobených špatnou 
funkčností čistícího systému. 

 Při respektování provozního řádu ČOV je tedy riziko minimalizováno. Hrozí maximálně 
krátkodobý únik s krátkodobým vlivem na vodní ekosystémy a s malým rizikem nevratnosti. 
Havarijním stavům lze zabránit pouze preventivními a kontrolními opatřeními.  

  

Havarijní únik látek škodlivých vodám 

 Plachetnice budou využívat pomocné motory, proto zde hrozí únik ropných látek (paliv), 
který může ovlivnit kvalitu vody ve vodní nádrži, a tím i biotopy. V přístavišti nebudou ropné látky 
skladovány ve velkém množství, budou zde především paliva v nádržích plachetnic. Vodní nádrž Lipno 
je  rozsáhlá, a případná havárie by měla lokální charakter. V případě takového úniku bude 
postupováno podle schváleného plánu opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod (kde bude 
upraven postup při likvidaci havárie, povinné vybavení prostředky k zabránění šíření úniku atd.) Také 
případný únik nádních vod z plavidel by mohl znamenat lokální zhoršení kvality vod, z tohoto důvodu 
je nutné zabezpečit informovanost posádek plavidel a pravidelné kontroly zacházení s nádními 
vodami v plavidlech. 

 Další nebezpeční lze spatřovat v úniku pohonných hmot ze stavebních mechanismů (při 
výstavbě komplexu a přístaviště) a také během období provozu komplexu ze zaparkovaných vozidel. 
Vzhledem k typu zařízení se bude jednat pouze o lokální únik a kontaminaci půd bez ohrožení širšího 
území. V tomto případě musí být zajištěna okamžitá likvidace kontaminované půdy odborně 
způsobilou firmou.  

 

Preventivní opatření a monitoring  

 Preventivní opatřeními je především kvalifikované zpracování a v případech povinnosti 
následné schválení bezpečnostních, provozních a havarijních předpisu a zajištění pravidelného 
proškolování personálu. O školeních musí být proveden záznam a předložen při kontrolách 
příslušných kontrolních orgánů.  

 Před uvedením zařízení do provozu bude zpracováno posouzení požárního nebezpečí a 
požární řád. Také bude schválen provozní řád pro přístaviště, kde bude zajištěno dodržování 
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takového technického stavu plavidel, které minimalizuje možné úniky ropných látek a odpadních 
(nádních) vod z plavidel do vody. V provozním řádu přístaviště musí být také zakotvena povinnost 
pravidelných kontrol technického stavu plavidel, která budou kotvit v přístavišti a také povinnost 
odčerpávání nádních vod do přečerpávací jímky. Každý zájemce o zakotvení musí být seznámen s 
provozním řádem a povinnostmi, které z něho vyplývají z hlediska předcházení havárií.   

 Jak pro stavební činnosti tak i pro provoz komplexu a přístaviště musí být zpracován a 
schválen příslušným vodoprávním úřadem “Plánu opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod“ 
podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, a popisuje postup při havarijním úniku 
chemických látek, jako nebezpečných látek. 

 

Následná opatření 

 Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním produktů hoření, 
znečištění půdy (při stavební činnosti), vody tedy zneškodnění jednorázových a mimořádných 
odpadů. Toto bude řešeno v projektu organizace výstavby, v požárním plánu a v plánech opatření pro 
případ havárie a zhoršení jakosti vod. Vzhledem k velikosti a typu záměru nelze předpokládat 
významné množství takto vzniklých odpadů. 
 

Pro minimalizaci vlivů z případných havarijních stavů při provozu jsou navržena tato opatření: 

  vypracování plánů opatření po případ havárie a zhoršení jakosti vod podle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a vyhlášky 450/2005 Sb. a to pro období výstavby i pro provoz přístaviště 

  vypracování provozního řádu přístaviště, kde bude zabezpečeno kotvení plavidel v takovém 
technickém stavu, který minimalizuje riziko úniku ropných látek a také odpadních vod z plavidel 

  provádění pravidelných kontrol technického stavu plavidel a nakládání s nádními vodami v 
plavidle 

   informovat každého zájemce o kotvení o provozním řádu a o povinnosti dodržování 
preventivních opatřeních k zabránění havarií (úniku paliv a nádních vod) 

 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 

Doporučení pro fázi projektové přípravy: 

1. nenavrhovat a nerealizovat pláž a související rekreační plochy ve jihovýchodní části lokality 
záměru, které nejsou v souladu s ÚPnSÚ Frymburk, tzn. upravit projekt pro územní řízení s 
vynecháním zástavby a úpravy těchto ploch  

2. redukce a úprava návrhu komplexu podle přílohy č. 5 „naturového hodnocení“, které je v uvedeno 
v příloze H1 tohoto oznámení 

3. vymístění jednoho bytového domu typu A v II. etapě (možný přesun jeho kapacity změnou 
uspořádání do prostoru 1. etapy); 

4. úplné vypuštění obslužného objektu pláže v II. etapě  – vzhledem k bodu 1) nemá opodstatnění;  

5. nahrazení parkoviště u mariny (přístaviště) plochou zeleně se zastoupením původních druhů 
dřevin a keřů (přesun parkování mezi objekt zázemí mariny a přístupovou cestu k ČOV); 

6. posun wellnes hotelu G, snížení jeho zastavěné plochy a přemístění parkovací plochy u tohoto 
objektu, tak, aby byl podél celé jihovýchodní hranice pozemku realizován pás izolační zeleně v min. 
šířce 25 m.  
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7. takto vzniklý zelený pás nesmí být volně prostupný či narušený komunikacemi či jinou 
infrastrukturou a měl by „odstiňovat“ a minimalizovat rušivý vliv areálu na přírodě blízké biotopy 
podél břehu Lipna. Vzniklá zelená plocha by měla plnit funkci izolační či krajinné zeleně, jako přechod 
do volné krajiny či jakási "nárazníková zóna" na okraji areálu, 

8. dodržení regulativů schválených ÚPnSÚ Černá v Pošumaví a ÚPnSÚ Frymburk pro dané lokality 

9.  v následujících projektových dokumentacích respektovat v co největší možné míře zásady pro 
architektonické řešení objektů vycházející z Architektonické rukověti zpracované v rámci Územní 
studie Šumava (případně dle architektonického manuálu CHKO Šumava) a navržené objekty více 
přiblížit tradičním atributům výstavby v této lokalitě 

10. ve fázi přípravy projektu pro stavební povolení vypracovat plán kácení dřevin pro II. etapu na 
pozemku p.č. 589/66 k.ú. Černá v Pošumaví (může být poté součástí žádosti o kácení dřevin), který 
bude obsahovat označení konkrétních exemplářů a dobu kácení, tento plán bude předem projednán 
se Správou NP a CHKO Šumava a Povodím Vltavy s.p. 

11. ve fázi přípravy projektu pro územní rozhodnutí pro III. etapu (přístaviště se zázemím) 
vypracovat plán kácení dřevin na pozemku p.č. 884/1 k.ú. Frymburk a projednat ho se Správou NP a 
CHKO Šumava jako příslušným orgánem ochrany přírody a Povodím Vltavy s.p. jako správcem toku a 
pozemku 

12. ke kácení navrhnout vždy pouze nejnutnější dřeviny, minimalizovat zásahy v břehových 
porostech vrbin  

13. v rámci projektu pro územní rozhodnutí předložit detailní plán ozelenění areálu komplexu (či 
jednotlivých etap) autochtonními dřevinami s větším uplatněním ostrůvkové, rozptýlené zeleně 
včetně výsadby již vzrostlých exemplářů dřevin tak, aby došlo k co nejrychlejšímu začlenění zástavby 
do krajiny, také výsadba dřevin a hranicích areálu nejlépe formou vytvoření remízků 

14. v rámci projektu ozelenění vyhradit travní plochy s méně častým kosením (1 x ročně), ponechat 
původní travní porost v pásmu kolem lesního pozemku a dřevin břehových porostů (nejlépe v šíři 
alespoň 20 m) 

15.  pro nové plochy travního porostu či pro dosetí stávajících travních ploch navrhnout použítí 
vhodného složení osiva s lučními druhy dané oblast 

Doporučení opatření pro fázi výstavby 
16. stavební činnost bude probíhat pouze v pracovních dnech a v denní době, 

17. při provádění stavebních prací bude technicko-organizačně zajištěno efektivní využití dopravních 
prostředků a mechanismů a dodržování pracovní kázně tak, aby došlo z důvodu stavby 
k minimálnímu ovlivnění okolí, 

18. před výjezdem ze staveniště bude prováděna v případě potřeby očista kol a podvozků 
stavebních automobilů, a tím bude omezován vznik sekundární prašnosti mimo staveniště, 

19. náležitým skrápěním bude co nejvíce za nepříznivých meteorologických podmínek omezován 
vznik sekundární prašnosti při výstavbě,  

20. pro stavební činnosti budou používány mechanismy splňující hlukové limity a také s nižší úrovní 
emisí 

21. stavební činnost na přístavišti bude podle možností a v souladu s podmínkami ochrany přírody 
prováděna tak, aby co nejméně narušovala hlavní letní sezónu  

22. přizvat ke stavebním pracím také místní stavební firmy a řemeslníky (např. formou subdodávek) 

23. pro období výstavby vypracovat plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod podle 
zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb. a při případných únicích závadných látek 
postupovat v souladu s tímto plánem 
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24. pravidelně preventivně kontrolovat technický stav vozidel a stavebních mechanismů a vést o 
tomto záznam pro případ kontroly 

25. musí být znemožněno mytí stavebních mechanismů ve vodní nádrži a v prostoru staveniště 

26. zajistit kontrolu technického stavu stavebních mechanismů a automobilů k zabránění možného 
úniku ropných látek 

27. skrývka kulturních vrstev půdy musí být provedena před započetím jakýchkoli stavebních prací, 
skrývku kulturních vrstev půdy provést pouze na plochách pod vlastními objekty, komunikacemi  a 
zpevněnými plochami  

28. minimalizovat stavební činnost v ochranném pásmu lesa  a nezasahovat se stavební činností a 
prostorem staveniště, deponiemi zemin či skládkami na pozemek lesa p.č. 588 a na severovýchodní 
okraj pozemku p.č.589/24, toto bude obsaženo v POV stavby a v případě lesního pozemku také např. 
fyzickými zábranami 

29. staveniště nezřizovat na sousedním lučním pozemku p.č. 589/62 (ve správě Pozemkového fondu 
ČR)  

30. v rámci plánu organizace výstavby zamezit pohybu automobilů na okolních plochách mimo 
prostor staveniště a komunikací, zároveň minimalizovat přejezd stavebních mechanismů mimo 
plochy, kde byla provedena skrývka  kulturních vrstev půdy 

31. neprovádět zásahy do litorálního pásma kromě míst napojení sypané hráze na západním a 
zpevněné plochy na východním konci přístaviště 

32. přesadit exempláře tavolníků vrbolistých z ploch staveniště na vhodné plochy sousední i v rámci 
komplexu 

33. v rámci plánu organizace výstavby všech etap záměru zapracovat ochranu památných lip u 
kapličky v severozápadní části lokality záměru, v jejich blízkosti by neměla probíhat hrubá stavební 
činnost např. zřízení staveniště s velkým přesunem stavebních hmot, parkování automobilů, častý 
přejezd těžké stavební techniky v blízkosti stromů apod.  

34. jednotlivé etapy výstavby realizovat po vydání potřebných souhlasů z ochranných podmínek  
zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb. 

35.  jako kompenzační opatření lze po předchozí dohodě se Správou NP a CHKO Šumava realizovat 
např. zřízení drobných tůněk v blízkosti břehu (v okolí přístaviště) nebo také výstavbu malých nádrží v 
rámci komplexu I. a II. etapy  

36.  provést záchranný transfer velevruba v rámci nádrže Lipno (případně dalších chráněných 
živočichů v souladu s vydanými souhlasy z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů) 

37.  skrývku půdy na ploše A1 a jejím okolí provádět ve vegetační době nejdříve v srpnu (tj. po 
ukončení hnízdění koroptve) 

38.  vyčlenit část okrajových lučních porostů, které nebudou sečeny nebo pouze 1x ročně v srpnu 

39. minimalizovat zásahy do břehových porostů dřevin a litorálu a také minimalizovat stavební 
činnost v blízkosti břehových porostů 

40.  při stavební činnosti ve vodě dodržovat striktně zabezpečení proti úniku ropných látek do 
prostředí 

41.  pobřeží, kde nebude prováděna stavební činnost při výstavbě přístaviště (tj. mimo budování 
napojení sypané hráze a zpevněné plochy na východním okraji)  bude ponecháno bez zásahu 

42. ponechat maximální rozsah stávajících doprovodných dřevinných porostů a bylinné vegetace 
podél břehu Lipenské nádrže, neprovádět zde terénní úpravy 

43.  zachovat stávající rozsah přírodě blízkých ploch, nezahušťovat zástavbu či nerozšiřovat 
rekreační aktivity na úkor biotopů, které mohou využívat předměty ochrany EVL a PO Šumava 
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44.  neumisťovat do blízkosti již žádné nové záměry 

45.  minimalizovat zásah do dna vodní nádrže a neprovádět práce na prohlubování dna 

46.   zajistit ekologický dozor nad stavbou (nejlépe osobou schválenou Správou CHKO a NP Šumava s 
autorizací na biologické hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb.) 

Doporučená opatření pro fázi provozu: 

47. omezení rychlosti automobilů v rámci komplexu na 30 km/hod. 

48. vzduchotechnické zařízení objektů bude navrženo v souladu s nařízením vlády č. 148/2006, o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to tak, že hluk ze zařízení vzduchotechniky 
nepřekročí po dobu používání ve vnitřním prostoru 50 dB a do venkovního prostoru rovněž 50 dB. Je 
vhodné, aby byly pevné součásti pružně odděleny od kmitacích částí a vzduchovody byly opatřeny 
buňkovými tlumiči hluku a akustickou izolací. 

49. v průběhu zkušebního provozu komplexu provést měření hluku šířícího se z provozovny k 
ověření předpokladu nepřekračování hygienických limitů pro hluk  

50. pro praní v objektech hotelů používat prací prostředky bez fosfátů nebo jen s nízkým obsahem 
fosfátů, případně zajistit praní lůžkovin mimo komplex 

51. neprovádět zásahy do litorálního pásma v rámci údržby provozu (zásahy jsou možné pouze s 
předchozím souhlasem Správy NP a CHKO Šumava) 

52. nepřipustit zahradnické úpravy komplexu, které by mohly být zdrojem šíření nepůvodních 
rostlinných druhů do okolí 

53. při údržbě zeleně nepoužívat pesticidy a umělá hnojiva  

54.  při provozu komplexu a přístaviště musí být zajištěna maximalizace omezení vstupu rekreantů 
do lesíka a břehových porostů a rozšiřování rekreačních aktivit na tuto plochu vlastního komplexu, 
neumožňovat dlouhodobý pobyt návštěvníkům v lesíku a v břehovém pásmu mimo zpevněné cesty 

55. omezit sportovních a rekreačních aktivit na navazujících plochách komplexu, především 
břehového pásma, omezit přístup do olšiny (okolí budoucí ČOV) a navazujících břehových partií na 
východní straně 

56. zakázat jakoukoli parkovou úpravu okolních pozemků komplexu 

57. zvolené druhy rostlin pro ozelenění komplexu musí odpovídat přírodním podmínkám 
(autochtonní dřeviny, přírodní druhy květin) 

58. při údržbě zeleně v komplexu nepoužívat pesticidy a průmyslová hnojiva 

59. pobřežní část tj. litorální pásmo (kromě místa napojením sypané hráze a zpevněné plochy na 
východní části přístaviště) ponechat bez zásahu a úprav  

60. pro realizaci záměru co nejméně zasahovat do stávajících břehových porostů, v případě nutného 
kácení provést náhradní výsadbu autochtonních dřevin 

61. parkovací místa řešit zatravňovacími dlaždicemi a ozeleněním vzrostlejšími dřevinami, 

62. zřídit suché zídky v okolí areálu, ponechání hromad kamení na okrajích lesa jako možné vhodné 
úkryty pro plazy 

63. pro přístaviště vypracovat plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod podle zákona 
o vodách č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb. a při případných únicích závadných látek 
postupovat v souladu s tímto plánem 

64. provádět v přístavišti pravidelné kontroly zaměřené na únik ropných látek a splaškových a 
nádních vod  

65. zajistit organizačně-administrativními podmínkami (např. v provozním řádu přístaviště) 
dodržování takového technického stavu plavidel, aby nedocházelo k únikům ropných látek a také 
povinnost přečerpávání všech splaškových a nádních vod do nepropustné jímky v přístavišti. V 
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případě úniku ropných látek postupovat podle schváleného havarijního plánu, zamezit šíření 
nebezpečných látek dále do prostředí a neprodleně zajistit sanaci odbornou osobou. 

66.  provádění pravidelných kontrol technického stavu plavidel  a nakládání s nádními vodami v 
plavidlech 

67.   informovat každého zájemce o kotvení o provozním řádu a o povinnosti dodržování 
preventivních opatřeních k zabránění havarií (úniku paliv a nádních vod) 

 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
při hodnocení vlivů 

Posouzení záměru bylo vypracováno na základě podkladů získaných od oznamovatele a  
projektanta, který je zároveň řešitelem ÚPnSÚ Černá v Pošumaví, zpracovaných biologických 
průzkumů, poznatků o regionu a lokalitě, konzultací s odbornými pracovníky, informací o podobných 
záměrech. Projektová příprava záměru je v počátečním stádiu (projekt územní studie), přístaviště je 
ve fázi návrhu podle navržených regulativů v návrhu změny č. 4 ÚPnSÚ Frymburk. 

 Hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 bylo provedeno autorizovanou osobou s využitím 
odborných konzultací znalců místního prostředí a přírodních podmínek.  Hodnocení vlivů na hlukovou 
situaci bylo provedeno na základě akustické studie vypracované odborný pracovištěm s použitím 
programu IMMI 2009-07/2009m příslušných ČSN a s použitím Metodiky výpočtu hluku ze silniční a 
železniční dopravy - MŽP ČR. Biologické průzkumy byly prováděny specialisty v průběhu celé 
vegetační sezóny v roce 2009, byly použity standardní metody kvalitativních průzkumů. Pro 
kvantifikaci emisí škodlivin do ovzduší bylo použito emisních faktorů programu MEFA.02. Hodnocení 
vlivů záměru na krajinný ráz byl provedeno podle metodického postupu posouzení vlivu navrhované 
stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (Vorel I. a kol. 2006). Dále bylo použito 
technických výpočtů podle legislativních předpisů a odborných odhadů prováděných dle uvedených 
literárních pramenů a zkušeností s podobnými záměry, které jsou již provozovány. Byly také využity 
současně platné legislativní předpisy a povinnosti z jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí a 
ochrany veřejného zdraví. V rámci posouzení kumulativních vlivů byly použity vstupy z dokumentace 
a posudku EIA pro Hotelový resort Relax v Dolní Vltavici.  

 Seznam použitých informačních podkladů je uveden v závěru oznámení.  

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při zpracování dokumentace 

  Rozsah údajů ke stavbě vychází ze současného přípravného projektového stavu, v případě 
přístaviště se jedná o předprojektové parametry záměru.  

 

ČÁST E   

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  (pokud byly předloženy) 

 Návrh záměru byl předložen v jedné variantě, kterou lze vzhledem k nízkému stupni 
projektové připravenosti v dalších fázích přípravy projektu upravit dle navržených podmínek 
realizace, které vyšly z posouzení vlivů záměru za účelem minimalizace vlivů např. redukce 
zastavěných ploch a navržených opatření, která jsou uvedena v kapitole D.IV tohoto oznámení.  
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ČÁST F 

  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

 Mapové a technické podklady jsou v přílohách. 

 

ZÁVĚR 

Vliv záměru rekreačního komplexu s přístavištěm Dolní Vltavice na životní prostředí a 
obyvatelstvo bude za podmínek zahrnutí navržené redukce plochy a dalších navržených úprav 
projektu, včetně realizac příslušných technických opatření a dodržování zákonných předpisů a 
podmínek provozu malý, v některých aspektech ale až středně velký.   

 Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a zdraví lidu nebyly v souvislosti s výstavbou a provozem komplexu s přístavištěm shledány žádné 
skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, záměr bude z hlediska ochrany těchto zájmů při 
splnění výše uvedených podmínek realizace vzešlých z posouzení vlivů, spočívající především ve 
vynechání některých navržených částí komplexu a zásadách provozu komplexu, únosný a 
akceptovatelný.  

 

  

ČÁST G  

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

 Záměrem oznamovatele - investora, je vybudování rekreačního komplexu s přístavištěm pro 
plachetnice v atraktivní části Lipenské oblasti Šumavy a na pozemcích, které jsou k tomuto účelu 
určeny platným územním plánem. Jedná se o výstavbu rekreačního komplexu s kombinovaným 
typem ubytování, tzn. že zde budou hotelová lůžka a také byty v bytových domech a rodinných 
domcích. Jedná se o kombinaci rekreačního a trvalého pobytu, jehož součástí bude také přístaviště 
sportovních lodí (plachetnic). 

 Výstavba celého areálu je plánována etapovitě, I. a II. etapa  bude na pozemcích p.č. 589/24, 
589/66.  a na části pozemku p.č.1503/1 v k.ú. Černá v Pošumaví I. etapa zahrnuje výstavbu ZTV, 
hotelu C, 11 bytových domů a 20 rodinných domů a je navržena na celkové ploše 5,6 ha. V II. etapě 
budou vybudovány welness hotel a 4 bytové domy, tato etapa bude na cca 2,3 ha. Ve III. etapě na 
části pozemku p.č. 884/1 k.ú. Frymburk o předpokládané ploše 3,2 ha pak bude vybudováno 
přístaviště pro jachty s 80 stáními typu marina s obslužným objektem. Celková rozloha komplexu 
bude cca 11,1 ha. Projekt zde navrhuje umístění celkem 240 lůžek v hotelech, 657 lůžek v celkem 219 
bytech a rodinných domcích. Celkový počet parkovacích stání je 366. Komplex bude napojen na 
stávající komunikaci Černá v Pošumaví - Dolní Vltavice.  
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 Varianty umístění nebyly zvažovány, protože záměr je ve své I. a II. etapě v souladu s 
územním plánem Černé v Pošumaví. Pro přístaviště (III. etapa), které  je v k.ú. Frymburk je v  
současné době projednávána změna č. 4 ÚPnSÚ Frymburk, kde je doporučena varianta přístaviště s 
kapacitou do 80 lodí s minimálním zásahem do břehových porostů. Pokud tato změna ÚPnSÚ 
Frymburk nebude schválena, nebude možné realizovat III. etapu posuzovaného záměru, tj. výstavbu 
přístaviště a souvisejících staveb v k.ú. Frymburk.  Předpokládaná doba výstavby bude 3 roky. 

 Součástí návrhu je i umístění pláže pro rekreanty v jihovýchodní části areálu na břehu Lipna.  
Se zřízením pláže souvisí také vybudování objektu obsluhy pláže (II. etapa). Pláž by měla být písčitá s 
travnatými plochami pro slunění. Plocha pláže není v souladu s ÚPnSÚ Frymburk. V rámci navržených 
opatření bylo navrženo pláž se souvisejícím objektem obsluhy nerealizovat, následný projekt pro 
územní rozhodnutí by měl tyto části ponechat v původním stavu, bez jakéhokoliv zásahu.   

 Výstavba si vyžádá zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany o rozloze 7,5 ha. Pro část plochy 
byl již vydán v rámci vydání územního rozhodnutí pro část I. etapy souhlas s odnětím půdy ze ZPF. 
Záměrem nebude dotčen přímo lesní pozemek, pouze bude zasaženo jeho ochranné pásmo. Záměr je 
umístěn do ochranného pásma II. stupně vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno I. pro úpravu 
vody Loučovice a také v CHOPAV Šumava. Je v záměru s podmínkami pro daná ochranná pásma. 

 Komplex bude napojen na stávající veřejný vodovod a tím, že po vybudování plánovaného 
Skupinového vodovodu Lipenská oblast, bude komplex napojen na tento zdroj pitné vody. V rámci 
komplexu bude vybudována oddílná kanalizace s napojením na plánovanou obecní ČOV Dolní 
Vltavice. Vytápění bude elektřinou, s možností použití tepelných čerpadel.  

 Záměr je umístěn ve III. zóně CHKO Šumava a také v Evropsky významné lokalitě Šumava.  
Záměr zasáhne do nadnárodního biokoridoru – vodní plochy Lipna I. a také do lokálního biokoridoru, 
který je veden podél vodní nádrže. Na ploše záměru a v jeho blízkosti byl prokázán výskyt několika 
chráněných druhů živočichů a rostlin. Dojde ke zničení některých biotopů, k omezení jejich plochy a k 
zásahům do přírodních částí lokality. Vlivy na jednotlivé zvláště chráněné druhy byly podrobně 
rozebrány v konkrétních kapitolách s tím, že se bude jednat o vlivy mírně negativní (ovlivnění málo 
početných populací, snížení rozlohy vhodných biotopů atd.) nebo nulové, v některých případech jsou 
navržena kompenzační opatření. Realizace projektu si vyžádá udělení výjimek z ochranných 
podmínek některých chráněných druhů živočichů s provedením záchranného přenosu.  Realizace si 
vyžádá také částečné kácení dřevin v břehových porostech. Z výše uvedeného vyplývá, že záměr bude 
mít významnější vliv na přírodní složky. Významnost a velikost jednotlivých vlivů byla vyhodnocena 
od slabého zásahu až po středně silný. Vlivy na EVL a PO Šumava byly vyhodnoceny samostatně ani 
ve spojení s jinými záměry a koncepcemi nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav 
přírodních stanovišť a druhů, k jejichž ochraně jsou určeny evropsky významná lokalita CZ0314024 
Šumava a ptačí oblast CZ0311041 Šumava. Zároveň rovněž významně nenaruší integritu dotčených 
lokalit soustavy Natura 2000. Byla navržena opatření ke zmírnění vlivů, která mimo jiné spočívají 
v redukci a úpravě podoby komplexu v blízkosti břehových partií Lipenské nádrže.  

 Komplex zasáhne i krajinný ráz oblasti s tím, že jsou respektovány schválené regulativy 
zástavby z platné územně plánovací dokumentace. Vliv záměru na krajinný ráz byl kvantifikován jako 
slabý, v některých aspektech až středně silný (vliv na harmonické vztahy v krajině a estetické 
hodnoty). Záměr nebude mít vliv na kulturní památky, hmotný majetek, nerostné bohatství.  

 Provozem komplexu by nemělo dojít k významnému zhoršení kvality ovzduší v oblasti, nejsou 
zde umístěny žádné zdroje znečišťování ovzduší kromě související dopravy. Podle výsledků 
zpracovaného akustického posudku nedojde vlivem záměru k překročení hygienických limitů. Při 
výstavbě dojde ke zhoršení akustické situace v místě stavby a v osadě. Vzhledem k velikosti záměru a 
době trvání stavby by produkovaný hluk neměl ovlivnit zdraví obyvatelstva. Může dojít ke 
krátkodobému ovlivnění faktorů pohody, a to především zvýšenou dopravou vyvolanou výstavbou i 
provozem záměru. V rámci zkušebního provozu bude ještě zkušebním měřením prověřen celkový 
příspěvek záměru k akustické situaci. 
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 Navržený rekreační komplex může mít s dalšími záměry plánovanými na levém břehu Lipna 
kumulativní a synergické vlivy především z hlediska dopadů na předměty ochrany EVL a PO Šumava, 
na dopravní zatížení lokality a z toho vyplývající větší hlukovou zátěž, dále pak z hlediska ochrany 
povrchových vod (stejný recipient pro všechny odpadní vody, kterým je VN Lipno I.) a vlivů na 
krajinný ráz oblasti. Realizací všech v současné době známých a územně plánovací dokumentací 
schválených záměrů dojde zároveň k záboru zemědělské půdy, ke změně využívání pozemků, ke 
změně přírodních podmínek i s vlivem na biotopy chráněných živočichů a rostlin, k fragmentaci území 
s účinky na migrační prostupnost území a propojenost chráněných území. Vyhodnocení závažnosti 
těchto kumulativních a synergických vlivů je, v míře dané posuzováním jednoho záměru, předmětem 
jednotlivých kapitol tohoto oznámení. S ohledem na kumulaci možných vlivů byla navržena opatření, 
která mohou být realizována v rámci tohoto konkrétního projektu. 

 Za nejvýznamnější vlivy záměru na složky životního prostředí z hlediska velikosti a významu 
lze považovat zejména zábor zemědělské půdy, vliv na flóru, faunu, ekosystémy, významné krajinné 
prvky a ÚSES, dále vliv na lokality Natura 2000, vlivy na povrchové vody a krajinný ráz. Z hlediska 
zájmů chráněných zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zdraví lidu je 
nutné upravit následnou projektovou dokumentaci se zahrnutím navržených opatření a úprav. Při 
respektování těchto opatření bude záměr z hlediska výše uvedených zájmů ochrany životního 
prostředí a zdraví lidu únosný a akceptovatelný. 

   

 

 

ČÁST H 

  PŘÍLOHY 

H.1.  Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

H.2.   1.Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 
   plánovací dokumentace 

2.Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

H.3.  Grafické a jiné podklady 
I. Mapové podklady a projektový návrh 

1) Mapa širších vztahů 

2) Letecký snímek s orientačním zákresem záměru 

3) Snímek z KN  

4) Snímek ÚPnSÚ Černá v Pošumaví - oblast k.ú. Dolní Vltavice  

5) Snímek návrhu změny č. 4 ÚPnSÚ Frymburk - oblast k.ú. Frymburk 

6) Projektový návrh komplexu s přístavištěm 

II. Biologické průzkumy 

1) Botanický a dendrologický průzkum 

2) Ornitologický průzkum 
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3) Průzkum bezobratlých 

4) Průzkum obratlovců  

III. Akustický posudek 

IV. Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz 

V. Fotodokumentace 

VI. Osvědčení o autorizaci zpracovatele 

 

 

Datum zpracování oznámení:  červen 2010 

 

 

 

 

Zpracovatel oznámení:                Ing. Hana Pešková 

 (rozhodnutí MŽP o udělení autorizace: č.j.43811/ENV/06) 

          

    DHW s.r.o. 

                Kostelní 165 

   381 01 Český Krumlov 

 

Spolupráce: 

RNDr. Ondřej Bílek: Hodnocení významnosti vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti (tzv. “naturové hodnocení”) dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. - příloha H.1 

RNDr. Oleg Ditrich CSc.: Faunistika vybraných skupin bezobratlých živočichů zájmového území 
rekreačního objektu Dolní Vltavice se zaměřením na výskyt chráněných a ohrožených druhů. 
Posouzení případného vlivu zamýšlené výstavby mariny na výskyt těchto živočichů. - příloha H.3.II.3 

Ing. Aleš Friendrich:   Vegetační průzkum lokality se záměrem stavby “Rekreační komplex a marina 
Dolní Vltavice” - příloha H.3.II.1 

Ladislav Lešák: Ornitologický průzkum lokality - příloha H.3.II.2 

Mgr. Jan Šamata, Mgr. Martin Šandera:  Průzkum obojživelníků plazů a savců (zejména drobných)k 
záměru výstavby rekreačního střediska a mariny Dolní Vltavice - příloha H.3.II.3 

Ing. Stehlíková - Studio D-akustika s.r.o.: Akustický posudek pro záměr rekreační komplex s 
přístavištěm Dolní Vltavice - příloha H.3.III 

 

V Českém Krumlově dne 17. 6. 2010 
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Použité zkratky 
 EIA Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, zkratka 

  anglického výrazu Environmental Impact Assessment 

 BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka  

 ZPF Zemědělský půdní fond 

 HPJ  Hlavní půdní jednotka  

 PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa  

 ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

 ČR Česká republika 

 EVL  Evropsky významná lokalita  

 NV  Nařízení vlády 

 k. ú. Katastrální území 

 p. č.  Parcelní číslo 

 PK Pozemek pozemkového katastru (zjednodušená evidence) 

 KN Katastr nemovitostí  

 ÚSES  Územní systém ekologické stability  

 VKP Významný krajinný prvek 

 ZCHÚ Zvláště chráněné území 

 CHKO  Chráněná krajinná oblast 

 PR Přírodní rezervace 

 PP Přírodní památka 

 DoKP  Dotčený krajinný prostor 

 OP Ochranné pásmo 

 MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 

 MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

 CO Oxid uhelnatý 

 CO2 Oxid uhličitý 

 CxHx Uhlovodíky (obecně) 

 TZL  Tuhé znečišťující látky 

 PM10  Suspendované prachové částice frakce 10  

 NOx Oxidy dusíku 

 SO2 Oxid siřičitý 

 NL  Nerozpustné látky 

 NEL  Nerozpustné extrahovatelné látky 

 POV                              Plán organizace výstavby 

 ČOV                              Čistírna odpadních vod 

 

 

 


