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Úvod

Cílem tohoto expertního posouzení je zjistit, zda má záměr „Lyžařský vlek Single, lyžařský
areál Lesní hřeben, Pomezní boudy“ významně negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Toto posouzení je zpracováno na objednávku zadavatele, firmy EMPLA AG, spol. s r.o.,
Hradec Králové, která je pověřena projektovou přípravou výše uvedeného záměru.
Předložený dokument je vypracován jako expertní hodnocení, řídí se pokyny pro zpracování
posouzení dle ustanovení §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění (metodický pokyn MŽP – Roth, 2007).
Správou Národního parku (NP) Krkonoše bylo dne 5.8.2010 vydáno stanovisko (č.j. KRNAP
04891/2010), které konstatuje, že vzhledem ke kumulativnímu vlivu na tetřívka je nutné, aby
případnou akceptovatelnost záměru prověřilo stanovisko podle § 45h a 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, o které musí investor požádat. Na
základě tohoto stanoviska si investor prostřednictvím firmy EMPLA AG, spol. s r.o objednal
provedení tohoto posouzení, aby byla ověřena účelnost pokračování projektové přípravy
posuzovaného záměru.
Posouzení bylo zpracováno na podzim 2010 se závěrem, že dojde k významně negativním
vlivům na tetřívka obecného, a to v souvislosti s navýšením kapacity a návštěvnosti areálu a
zvýšením hladiny rušení. Tento závěr byl investorem rozporován a bylo doloženo, že
záměrem není zvyšovat návštěvnost areálu, ale zlepšit kvalitu služeb, zejm. pro méně zdatné
lyžaře. Návštěvnost se odvíjí od počtu parkovacích míst, který se nezmění. Viz příloha 1. Na
základě této skutečnosti byl významně negativní vliv vyloučen. Posouzení bylo dopracováno
v květnu 2011.
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2

Popis záměru

2.1

Základní údaje

Název záměru: Lyžařský vlek Single,Lyžařský areál Lesní hřeben, Pomezní boudy
Umístění záměru:
Kraj:

Královéhradecký

Obec:

Malá Úpa

Katastrální území: Horní Malá Úpa
Obr. 1 Umístění záměru

Obr. 2 Zákres vleku (nově plánovaný vlek je vyznačen zelenou linií)

5

Volf: Lyžařský vlek Single, lyžařský areál Lesní hřeben, Pomezní boudy Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

Rozsah (kapacita) záměru:
Předmětem posouzení je plánovaný záměr výstavby jednomístného lyžařského vleku v
lyžařském areálu Lesní hřeben na lokalitě Pomezní boudy na ppč. 163/1 v k.ú. Horní Malá
Úpa.
Současná návštěvnost areálu je 1650 osob. Kapacita parkoviště ke stávajícímu lyžařskému
areálu je dle sdělení investora 310 míst. Pokud budeme počítat plnou obsazenost aut (která ale
rozhodně není vždy), jedná se o 1550 osob. Další osoby se dopravují skibusem, dále pěšky
z okolních chalup a hotelů.
Základní charakteristika stavby a její provoz:
Záměrem je výstavba nového jednomístného vleku o délce 400 metrů. Jedná se o nový
stavební objekt umístěný souběžně se stávajícím vlekem LV 1000 na sjezdovce. Dojde
k plánovanému zvýšení přepravní kapacity o 705 osob/hod. Nepředpokládá se však celkové
navýšení návštěvnosti areálu (vzhledem ke kapacitě parkoviště to ani není možné), nový vlek
má sloužit ke zkvalitnění služeb pro méně zdatné lyžaře, pro které je horní část sjezdovky
příliš náročná. Viz příloha 1.
Lyžařský areál byl vybudován v roce 2009.
Součástí záměru jsou zmírňující opatření pro tetřívka obecného (viz příloha 1):
1)

Lano lyžařského vleku bude instalováno pouze v zimní sezóně, nejdříve však 15. října

každého roku a bude sňato nejpozději do 15. dubna.
2)

Podpěrné sloupy stávajícího lyžařského vleku LV 1000 a jeho lano, budou neprodleně

po ukončení lyžařské sezóny označeny dle pokynů pracovníků KRNAP tak, aby byla
minimalizována možnost kolize ptactva se zařízením. Stejně tak budou označena všechna
zařízení zamýšleného LV 400.
2.2

Vstupy

Zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz
Provoz plánovaného záměru doprovází trvalý zábor ploch pro výstavbu vleku – ukotvení
nosných sloupů, lan a spodní a horní stanice.
Voda
Záměrem vzniká objemově nevýznamná potřeba na dodávku vody pro stavební práce spojené
s výstavbou vleku.
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Otázkou je, jak kvantifikovat nároky na spotřebu vody v důsledku zasněžování lyžařské trati.
Vzhledem k faktu, že zasněžování sjezdovky je součástí stávajícího záměru, není při
posuzování spotřeba vod pro zasněžování již brána do úvahy.
Surovinové zdroje
Záměrem vzniká omezená potřeba surovinových zdrojů spojená s výstavbou vleku.
Energetické zdroje
Záměrem vzniká omezená potřeba dodávky energií pro stavební práce spojená s realizací
vleku.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměrem dojde k úpravě místních komunikací v místech jejich křížení s vlekem.
2.3

Výstupy

Ovzduší
V souvislosti s realizací záměru dojde k nevýznamnému nárůstu znečištění ovzduší. Při
výstavbě vleku může dojít k časově omezenému znečištění v důsledku použití spalovacích
motorů stavebních strojů.
Vzhledem k omezeným kapacitám parkoviště nedojde k navýšení dopravy oproti stávajícímu
stavu.
Odpadní vody
Nepředpokládá se znečištění okolního prostředí vlivem realizace posuzovaného záměru.
Trvalé vypouštění odpadních vod není součástí záměru.
Podzemní a povrchové vody
Nepředpokládá se, že by posuzovaný záměr svým charakterem přinášel přímé výstupy do
podzemních nebo povrchových vod. Nelze vyloučit drobné úkapy ze strojů používaných při
výstavbě vleku. Nelze dále vyloučit krátkodobé ovlivnění povrchových vod při výstavbě
vleku v důsledku splachů z probíhající stavby. Dlouhodobě bude působit mírné znečištění
vyluhováním látek z nově realizovaných staveb. Nelze vyloučit riziko znečištění povrchových
vod úkapy mazacích olejů z poháněcích a jinak mechanicky zatěžovaných částí vleku (lana,
kladky,...).
Odpady
Posuzovaný záměr nenese s sebou přímou produkci odpadů ve fázi provozu.
Hluk, rušení
Při výstavbě vleku a jeho provozu dojde v širším okolí k nárůstu hlukového zatížení. Světelné
zatížení se pravděpodobně nezvýší – nedojde k navýšení oproti stávajícímu stavu. Dojde ke
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zvýšení hladiny rušení v důsledku pohybu strojů a lidí na staveništi. Rušení se projeví na příjezdových komunikacích, na záchytných parkovištích i v okolí vleku. Vzhledem k tomu, že
nedojde k navýšení návštěvnosti areálu, nezvýší se intenzita rušení během provozu.
2.4

Další negativní vlivy

Kolize ptáků se zařízením vleků
Možnost kolize je minimalizována zmírňujícími opatřeními, která jsou zapracována do
projektu (snímání lan).
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3

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR
požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL se vyhlašují
pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin v zájmu
Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. EVL jsou
obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit podle Nařízení vlády
132/2005 Sb. Tyto EVL patří mezi evropsky významné lokality, které byly zařazeny do
evropského seznamu na základě Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se
přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti
podle směrnice Rady 92/43/EHS (2008/26/ES), viz sdělení MŽP č. 81/2008 Sb., ze dne 22.
února 2008.
5. 10. 2009 schválila vláda usnesením č. 1247 návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve
znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Novela nařízení vlády je účinná od 1. 11. 2009.

Ptačí oblasti se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků,
uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření,
týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování
v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou
zřizovány nařízeními vlády. Celkem bylo na území ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí.
Při posuzování vlivů záměru a koncepcí je nutno zvažovat též PO a EVL vymezené na území
všech států Evropské unie. V případě posuzovaného záměru se jedná o PO a EVL v navazujícím území Polska.

9

Volf: Lyžařský vlek Single, lyžařský areál Lesní hřeben, Pomezní boudy Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

3.1

Identifikace dotčených lokalit

Pro hodnocení dle §45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny
jako dotčené, pokud:
-

jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin)

-

jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk)

-

jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení)

Záměr je umístěn na území EVL a PO Krkonoše. Tyto lokality byly vyhodnoceny jako
dotčené. Nachází se v těsné blízkosti státní hranice s Polskem, kde navazuje území Evropsky
významné lokality a Ptačí oblasti Karkonosze ((PLH020006 a PLB20007). V souvislosti s
výstupy záměru zejména nárůstem hladiny rušení byly obě tyto lokality identifikovány také
jako dotčené.
Ovlivnění dalších evropsky významných lokalit a ptačích oblastí se nepředpokládá.

3.2

Popis dotčených EVL

Evropsky významná lokalita Krkonoše
Kód: CZ0524044
Rozloha: 54 979,6 ha
Krkonoše jsou přibližně 40 km dlouhé a 20 km široké. Pohoří bylo vyzdviženo během
třetihorního alpinského vrásnění a rozčleněno říční erozí. Během čtvrtohor byl reliéf
modelován ledovci, po nichž zbyla široká údolí, četné morény a kary.
Flóra Krkonoš je neobyčejně bohatá a zahrnuje více než 1250 taxonů cévnatých rostlin v 68
biotopech dle Katalogu biotopů České republiky, z nichž 12 je prioritních naturových. Na
pestrosti vegetace se podílí jednak biogeografická poloha Krkonoš, kde se během
čtvrtohorních dob ledových setkávala severská tundra s alpinskou biotou, dále nadmořská
výška a reliéf. V době poledové byly krkonošské hřebeny dlouhodobě izolovány od
podobného prostředí a vzniklo zde více nových druhů a poddruhů, které jsou krkonošskými
endemity, např. jeřáb krkonošský (Sorbus sudetica), zvonek krkonošský (Campanula
bohemica) nebo lomikámen pižmový (Saxifraga moschata basaltica). V Krkonoších
nalezneme velkou rozmanitost horských ekosystémů zahrnující alpínské trávníky, subarktická
rašeliniště, porosty kleče, ledovcové kary, květnaté horské louky, mokřady, horské smrkové a
smíšené lesy a přípotoční olšiny a nivy.
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Podle fytogeografického členění náleží Krkonoše do oblasti středoevropské lesní květeny
(Hercynicum) a společně s Rýchorami jsou v podoblasti sudetské flóry (Sudeticum). Biota
Krkonoš kontinuálně pokrývá 4 výškové vegetační stupně od submontánního po alpínský.
Submontánní stupeň je charakteristický listnatými a smíšenými lesy s bukem lesním (Fagus
sylvatica), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior),
jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) a olší šedou (Alnus incana), který byly ale v minulosti
převážně vykáceny a nahrazeny smrkovými monokulturami. V montánním stupni jsou
přirozené horské smrčiny. Díky činnosti člověka zde vnikly bezlesé enklávy s druhově velmi
bohatými horskými loukami mj. s violkou sudetskou (Viola sudetica), zvonkem krkonošským
(Campanula bohemica), jestřábníky rodu Hieracium, a řadou vstavačů z čeledi Orchideaceae.
V subalpinském stupni najdeme nejcennější stanoviště Krkonoš: klečové porosty, přirozené
i druhotné smilkové louky a severská (subarktická) rašeliniště. Bohatý je zde výskyt
endemických a reliktních druhů. Nejvyšší vrcholy Krkonoš (Sněžka, Studniční a Luční hora,
Vysoké Kolo, Kotel) se nacházejí v alpinském vegetačním stupni. Cenná je i vegetace
ledovcových karů s druhově pestrou flórou všech vegetačních stupňů.
Přítomné naturové biotopy se vyznačují bohatým zastoupením glaciálních reliktů a
krkonošských endemitů, což z přírodního komplexu Krkonoše činí lokalitu NATURA 2000
významnou jak z hlediska celonárodního, tak celoevropského, kdy se jedná o jediný přírodní
komplex s výskytem endemických taxonů, zařazených do přílohy II. směrnice č. 92/43/EHS –
Campanula bohemica, Galium sudeticum, Pedicularis sudetica, Gentianella bohemica.
Kromě těchto endemitů představují Krkonoše celosvětově jediné místo výskytu endemického
jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica) a pohoří výjimečně bohaté na glaciální relikty,
dosahujících zde jižní hranici svého celosvětového rozšíření (Rubus chamaemorus,
Pedicularis sudetica, Saxifraga nivalis).
Druhově pestrá je i fauna Krkonoš zahrnující četné glaciální relikty. Mezi předměty ochrany
EVL Krkonoše patří jeden živočišný druh, vranka obecná (Cottus gobio). Netopýr pobřežní
byl novelou nařízení vlády vyřazen z předmětů ochrany, v území se nevyskytuje.
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Předměty ochrany EVL Krkonoše
Tab. 1 Předměty ochrany EVL Krkonoše – typy přírodních stanovišť
Typy přírodních stanovišť

Rozloha v EVL

4030 Evropská suchá vřesoviště

36,89 ha

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

248,23 ha

4070* Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) (prioritní stanoviště)

1 194,03 ha

4080 Subarktické vrbové křoviny

29,79 ha

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

837,07 ha

6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (prioritní
stanoviště)

873,21 ha

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně

833,83 ha

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

2 994,47 ha

6520 Horské sečené louky

1 821,62 ha

7110* Aktivní vrchoviště (prioritní stanoviště)

146,91 ha

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště

100,55 ha

8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a
Galeopsietalia ladani)

164,45 ha

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

102,95 ha

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

8 509,53 ha

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

1 524,78 ha

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)

1 099,27 ha

9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (prioritní stanoviště)

187,58 ha

91D0* Rašelinný les (prioritní stanoviště)

205,30 ha

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritní stanoviště)

291,42 ha

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

5 950,52 ha

Tab. 2 Předměty ochrany EVL Krkonoše – evropsky významné druhy
Druhy

Populace v EVL

vranka obecná (Cottus gobio)

běžný druh

svízel sudetský (Galium sudeticum *) - prioritní druh

velmi vzácný druh

hořeček český (Gentianella bohemica *) - prioritní druh

cca 100 rostlin

zvonek český (Campanula bohemica *) - prioritní druh

30000 rostlin

všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica *) - prioritní druh

6500 rostlin
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Obr. 3 Mapa EVL Krkonoše (dle nařízení vlády 132/2005 Sb.)
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Ptačí oblast Krkonoše
Kód: CZ0521009
Rozloha: 40 938,9 ha
Při mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1991-94 bylo na české straně Krkonoš
zjištěno celkem 155 druhů ptáků, mezi nimi 135 druhů prokazatelně nebo pravděpodobně
hnízdících a dalších 9 druhů s hnízděním možným. 62 druhů patří mezi zvláště chráněné
druhy ČR (8 druhů kriticky a 33 silně ohrožených), 32 je jmenováno v příloze I směrnice ES
o ochraně volně žijících ptáků a 72 patří k zájmovým druhům evropské ochrany přírody
(SPEC).
V klečových porostech na subarktických rašeliništích a podmáčených subalpínských loukách
hnízdí slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica), na skalních srázech a
kamenitých polích ledovcových karů a nejvyšších vrcholů pěvuška podhorní (Prunella
collaris), která zde má jedinou stabilní populaci u nás. Rovněž nepočetná, ale největší v ČR,
je populace lindušky horské (Anthus spinoletta), druhu obývajícího ledovcové kary, suťová
pole, subalpínské a alpínské louky. Velice vzácným obyvatelem krkonošské tundry je kulík
hnědý (Charadrius morinellus), který zde opakovaně jednotlivě hnízdí. Do Krkonoš se po
zhruba 30 letech navrátil i sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a od roku 1992 tu pravidelně
hnízdí 1-2 páry. Obhospodařované louky a pastviny ve středních a vyšších polohách i
dlouhodobě nekosené vlhké horské louky a pásy nitrofilní vegetace pod horskými boudami
jsou stanovišti chřástala polního (Crex crex), jehož početnost v Krkonošském národním parku
od 90. let 20. století stoupá a v roce 2002 bylo zaznamenáno 137 volajících samců.
Na imisních holinách uprostřed smrkových lesů, v ledovcových karech a na subalpínských
loukách s roztroušenými porosty kleče se vyskytuje tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Vznik
imisních holin a prosvětlování lesů podpořilo i populace dalších druhů otevřených ploch, jako
je linduška lesní (Anthus trivialis) nebo bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Vzácným
lesním druhem je čáp černý (Ciconia nigra), hnízdící v Krkonoších od roku 1952, především
ve smíšených lesích se staršími buky nebo skalními výchozy, často v blízkosti vodních toků.
V lesních porostech s mýtinami a holinami nebo v blízkosti lučních enkláv hnízdí sýc rousný
(Aegolius funereus).

14

Volf: Lyžařský vlek Single, lyžařský areál Lesní hřeben, Pomezní boudy Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

Předměty ochrany PO Krkonoše
Tab. 3 Předměty ochrany PO Krkonoše
Druh

Populace v PO

chřástal polní (Crex crex)

100-150 samců

čáp černý (Ciconia nigra)

7-10 párů

datel černý (Dryocopus martius)

60-70 párů

lejsek malý (Ficedula parva)

60-70 párů

slavík modráček (Luscinia svecica)

24-33 párů

sýc rousný (Aegolius funereus)

90 párů

tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

100-140 „párů“

Obr. 4 PO Krkonoše (orientační mapa)

Popis lokalit převzat a upraven z www.natura2000.cz a www.krnap.cz.
Ohrožení EVL a PO Krkonoše
Nejvýznamnějším negativním vlivem na dotčené EVL a PO v minulém století byla zejména
dlouhodobá značná imisní zátěž, jejíž důsledky se projevují dodnes. V současné době je
největším ohrožením narůstající tlak využití území pro rekreační účely.
Návštěvnost Krkonoš stoupá a dosahuje 5 až 8 mil. pobytových dnů za rok. Vzrůstající
návštěvnost vyvolává tlak na nové ubytovací kapacity a následně na rozšiřování lyžařských
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areálů, trasy pro pěší turistiku, cyklistiku a běžky a nabídku dalších sportů, jako je jízda na
čtyřkolkách, paragliding, rafting a podobně.

Evropsky významná lokalita a Ptačí oblast Karkonosze
Kód: PLH020006, PLB020007
Rozloha: 18 204,92 ha 18578
Polská lokalita je obdobou české EVL, avšak vzhledem k poněkud odlišnému systému
kategorizace lokalit navržených do soustavy Natura 2000 v Polsku jsou v oficiálních údajích
o lokalitě (http://natura2000.mos.gov.pl) uvedeny jak typy přírodních stanovišť z Přílohy I a
druhy z Přílohy II Směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích), tak ptačí druhy zahrnuté
v Příloze I Směrnice 79/409/EHS (směrnice o ptácích).
Předměty ochrany EVL Karkonosze – stanoviště: 9410 Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea) - 32%, 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum - 7%, 4070* Křoviny s borovicí klečí
(Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) - 5%,
6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech - 4%,
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum - 3%, 4060 Alpinská a boreální vřesoviště - 1%.
Předměty ochrany EVL Karkonosze – druhy rostlin: svízel sudetský* (Galium sudeticum),
všivec krkonošský pravý* (Pedicularis sudetica sudetica), zvonek český* (Campanula
bohemica).
Předměty ochrany EVL Karkonosze – druhy živočichů (mimo ptáků): netopýr černý
(Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteini), netopýr velký (Myotis
myotis), netopýr pobřežní (Myotis dasycneme), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros),
vydra říční (Lutra lutra), vranka obecná (Cottus gobio), modrásek bahenní (Maculinea
nausithous).
Mezi ptáky chráněné podle Přílohy I směrnice 79/409/EHS v polské lokalitě Karkonosze
náleží: čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaeetus albicilla), orel křiklavý (Aquila
pomarina), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), tetřev hlušec
(Tetrao urogallus), chřástal polní (Crex crex), výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), žluna šedá (Picus canus), datel
černý (Dryocopus martius), skřivan lesní (Lullula arborea), slavík modráček (Luscinia
svecica svecica), lejsek malý (Ficedula parva), ťuhýk obecný (Lanius collurio), tetřívek
obecný (Tetrao tetrix), včelojed lesní (Pernis apivorus).
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Obr. 5 Vymezení polské lokality PLH020006 Karkonosze
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3.3

Dotčené předměty ochrany

Za dotčené je třeba považovat všechny předměty ochrany EVL a PO Krkonoše, které se
nacházejí v předmětném území a mohou být v souvislosti s realizací záměru ovlivněny.
Na základě terénních šetření a dle konzultací se Správou KRNAP (byla poskytnuta data o
dlouhodobém výskytu druhů) byla na lokalitě nebo v její blízkosti zjištěna přítomnost
následujících ptačích druhů, které jsou předměty ochrany Ptačí oblasti Krkonoše:
− chřástal polní Crex crex – v roce 2002 zjištěn na jižním okraji dotčeného území
teritoriální hlas samce (viz obr. 6).
− tetřívek obecný Tetrao tetrix – celá oblast Lesního hřebene je významným místem
výskytu druhu v rámci PO Krkonoše, což potvrzují i aktuální data získaná
pravidelným monitoringem tetřívka (viz obr. 6).
− sýc rousný Aegolius funereus – druh, který je plošně rozšířen ve vhodných biotopech
Krkonoš. Vázán je zejména na starší bukové porosty a na porosty horských smrčin.
− datel černý Dryocopus martius – druh, který je plošně rozšířený ve větších lesních
komplexech v celé PO Krkonoše.
Tyto druhy ptáků byly identifikovány jako dotčené, vliv na další druhy (čáp černý, lejsek
malý, slavík modráček) byl vyloučen vzhledem k jejich nepřítomnosti v dosahu vlivů záměru.
Před realizací stávající sjezdovky a vleku na místě záměru dominoval typ přírodního
stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny. To již v době zpracování tohoto hodnocení (podzim
2010 – jaro 2011) nebylo pravdou – ve smrčině byl vykácen průsek pro sjezdovku a vlek a
luční porost na sjezdovce ještě nebyl vytvořen. Vzhledem k tomu, že nově hodnocený záměr
nepředpokládá další zábor plochy typu přírodního stanoviště acidofilních smrčin, nebylo toto
stanoviště vyhodnoceno jako dotčené. V okolí dolní stanice vleku byl zjištěn výskyt typu
přírodního stanoviště 6520 – horské sečené louky. Výstavba a provoz nového jednomístného
vleku, který je předmětem posouzení, představuje zásah do tohoto stanoviště, stejně jako
možné ovlivnění populace zvonku českého, který se zde vyskytuje. Z předmětů ochrany EVL
Krkonoše byly tedy jako dotčené identifikovány následující typ přírodního stanoviště a
evropsky významný druh:
−

6520 – horské sečené louky

−

zvonek český Campanula bohemica.

Další předměty ochrany se na místě nevyskytují a záměrem nebudou ovlivněny.
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Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal polní osidluje především extenzívně obhospodařované nebo neobdělávané louky.
Vyskytuje se také v polních, hlavně víceletých, kulturách, na úhorech a ruderálních
stanovištích. Důležitá je přítomnost mokřin, pramenišť a drobných krajinných struktur
(kamenné snosy, solitérní křoviny apod.). Významným faktorem je výška přízemní vegetace
nad 20 cm pro úkryt a nepříliš hustá vegetace, která umožňuje pohyb.
Pohybuje se jen v otevřeném terénu, je aktivní hlavně večer a v noci, někdy se ozývá i během
dne. Živí se drobnými bezobratlými (5-10 mm – hmyz, měkkýši, pavoukovci), částečně též
rostlinnou potravou.
Jedná se o tažného ptáka, jarní přílet do ČR začíná od dubna, většina populace se však
objevuje v první polovině května. Samci po příletu obsazují hnízdní teritoria a voláním lákají
samice. Samice hnízdí dvakrát ročně, samci po snesení prvních vajec samice opouštějí a lákají
jiné samice v okolí nebo i stovky kilometrů daleko.
Hnízdo je umístěno na zemi v trávě nebo ve vyšším bylinném podrostu. Hnízdí od druhé
poloviny května do druhé poloviny července. Doba sezení trvá 16 – 19 dní, mláďata hnízdo
opouští brzo po vylíhnutí, vzletná jsou za 5 týdnů (HUDEC ET AL. 2005).
Druh je ohrožen především úbytkem vhodných biotopů v důsledku intenzifikace a
mechanizace zemědělství a likvidace luk.
Početnost druhu (Česká republika): V ČR je v současnosti těžiště výskytu druhu
v podhorských a horských polohách v nadmořské výšce 400 – 800m. V 60. letech 20. století
byl v ČR i v celé Evropě zaznamenán silný úbytek. Druh u nás vymizel především v nížinách,
ale i ve vyšších polohách došlo k výraznému snížení početnosti. Od 90. let dochází k nárůstu
i návratu do míst, kde se vyskytoval dříve (ŠŤASTNÝ ET AL 2006).
V území dotčeném záměrem výstavby lyžařského vleku Single byl v roce 2002 potvrzen
výskyt 1 teritoriálního samce, v dalších letech byl chřástal polní zaznamenán ve vhodných
biotopech v Horní Malé Úpě (obr. 6). Celkově se v PO Krkonoše vyskytuje 100-150 samců.
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Tetřívek obecný je kurovitý pták velikosti bažanta, charakteristický velkým rozdílem mezi
pohlavími. Kohout je větší, téměř celý černý, pouze v křídlech je bílá páska. Nápadné jsou
červené kožovité výrůstky nad očima a ocasní pera ve tvaru lyry. Slepička je menší, zbarvena
je nenápadně hnědě. Tetřívek žije v polygamii, význačným rysem jeho životního cyklu je
jarní tok, který probíhá od poloviny března. Odehrává se na tradičních tokaništích, kam se
sletuje více samců, aby zde předváděli ritualizované souboje v podobě tanců, doprovázené
19

Volf: Lyžařský vlek Single, lyžařský areál Lesní hřeben, Pomezní boudy Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

různými zvukovými projevy. V pozdějších fázích se na místo dostavují samice a vybírají si
potenciálního partnera. Hnízdění a péči o mláďata už zajišťují jenom samice. Hnízdo bývá
umístěno v kotlince na zemi, v porostu bylin nebo křovin a náletu. Vejce samice snáší od
května, náhradní snůšky mohou pokračovat až do července.
Primárním prostředím tetřívka je tundra, v nižších zeměpisných šířkách obývá krajiny
podobného charakteru. V Evropě jsou to alpínské louky až do 2 500 m n.m., vřesoviště,
otevřené prostory ve vyšších polohách, např. rašeliniště, vlhké louky nebo imisní holiny.
I když vynechává souvisle zapojené lesní porosty, přítomnost vzrostlých stromů na stanovišti
je patrně nezbytná. Tetřívek létá těžce a cítí-li se ohrožen, uniká spíš po zemi. Stromy tedy
slouží jako pozorovatelny, případně místa k nocování.
V Krkonoších žije 100-140 „párů“ tetřívka. Tokaniště se nacházejí především ve vrcholových
partiích horských hřbetů (Flousek in lit). PO Krkonoše je pravděpodobně jedinou dlouhodobě
perspektivní ptačí oblastí pro ochranu tetřívka obecného v ČR. Početnost populací v ptačích
oblastech na Šumavě, v Krušných a Jizerských horách se snižuje, dochází zde k úbytku
stanovišť, zvýšené predaci divokými prasaty a zastavování volných ploch. Ve vrcholových
partiích Krkonoš je výskyt tetřívka relativně stabilní, přičemž hlavní problém zde představuje
turistický ruch, a to v době toku, rozmnožování, vodění kuřat, a v neposlední řadě v zimním
období.
Paseky a mladé lesní porosty i vrcholové partie Lesního hřebene jsou součástí jednoho
z jádrových území výskytu tetřívka v Krkonoších – přímo na Lesním hřebenu se vyskytuje
cca 5 až 10 tokajících kohoutků, na sousedních plochách na masivu Svorové hory a na
Pomezním hřebenu lze početnost odhadnout na dalších 10 až 15 kohoutků (obr. 6).
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Obr. 6 Mapa zjištěných teritoriálních samců tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v letech 1998 –
2008 a chřástala polního (Crex crex) v letech 1997 - 2009
Datel černý (Dryocopus martius)
Datel černý hnízdí především v jehličnatých a smíšených lesích od nížin po horní hranici lesa.
Jedná se o stálý , nejvýše přelétavý druh.
Vyskytuje se plošně v lesních celcích v celých Krkonoších, jeho početnost lze odhadnout na
několik desítek hnízdících párů (Flousek & Gramsz 1999). V okolí posuzovaného záměru byl
jeho výskyt potvrzen během terénního šetření dne 14.10.2010. Vzhledem k nízkému stáří
lesních porostů v nižších partiích v okolí posuzovaného záměru a jejich celkové úživnosti
nebude jeho početnost pravděpodobně vysoká, lze ji odhadnout na 1 až 2 páry.
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Sýc rousný osidluje především vysokokmenné lesy ve vyšších polohách. Hnízdí v dutinách.
Jedná se o stálý druh. V Krkonoších obývá různověké i stejnověké smíšené a jehličnaté
porosty s mýtinami a holinami nebo sousedící s lučními enklávami, ojediněle rovněž imisní
holiny jen s jednotlivými suchými stromy.
Dle údajů KRNAP (Flousek in verb.) je jeho výskyt v lesních porostech v okolí Horní Malé
Úpy je víceméně plošný. Početnost lze odhadovat na cca 5 párů.
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Typ přírodního stanoviště 6520 Horské sečené louky
Představují extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné hospodářsky využívané louky
v horských oblastech. Ve středně vysokých zapojených porostech dominují trávy kostřava
červená, lipnice širolistá a trojštět žlutavý, z bylin pak především kakost lesní a koprník
štětinolistý.
Kvantita: nacházejí se plošně na území Krkonoš ve vyšších nadmořských výškách. Kvalita:
Výskyty v Krkonoších patří k nejkvalitnějším v rámci ČR.
Zvonek český Campanula bohemica
Zvonek český je rozšířen zejména na druhově bohatých horských loukách, v přirozených
alpínských trávnících nad horní hranicí lesa a v ledovcových karech. Vzácně zasahuje i do
porostů kosodřeviny. Velmi často se vyskytuje také ve společenstvech lemů cest a v okolí
horských bud. Vyhledává osluněná stanoviště a mírně vlhké půdy středně zásobené živinami.
Zvonek český je neoendemitem Krkonoš, roste na české i polské straně pohoří, jedná se o
prioritní druh. Přestože v nedávné minulosti se druh v Krkonoších vyskytoval poměrně hojně,
byl v posledních desetiletích zaznamenán ústup. Hlavním důvodem snižování početnosti
populací, příp. zániku některých lokalit je vedle stavební činnosti zejména radikální změna ve
způsobu obhospodařování a využívání krajiny. Nežádoucí změny vegetace nastávají po
ukončení tradičního většinou extenzivního obhospodařování luk, zejména zarůstání
náletovými dřevinami a celková eutrofizace stanovišť. Centrem rozšíření jsou rozsáhlé plochy
primárního bezlesí nad hranicí lesa a dále odlesněné enklávy v okolí bud, zejména menší
výskyty v okolí bud kolidují s lokalitami výskytu šťovíku alpského, celková početnost je
odhadována na 100.000 jedinců.

Charakteristika předmětů ochrany dle www.natura2000.cz, www.biomonitoring.cz, Atlasu
hnízdního rozšíření ptáků v ČR (Šťastný a kol. 2006).
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4

Vyhodnocení vlivů záměru na EVL

4.1

Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení

Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady:
•

Zákres situace obou vleků v lyžařském areálu Lesní Hřeben – Pomezní Boudy.

•

Zákres trasy nově plánovaného vleku a návrh technického řešení vleku.

•

Příloha k technické zprávě LV 400 – Horní Malá Úpa, Pomezní boudy (viz příloha 1)

•

Stanovisko Správy KRNAP k plánovanému záměru ze dne 5.8.2010 (č.j.: KRNAP
04891/2010)

•

Celková situace stavby – koordinační výkres pro stávající vlek v Lyžařském areálu
Lesní Hřeben – Pomezní Boudy. Trio Projekt s.r.o., Dvůr Králové.

•

Oznámení záměru pro zjišťovací řízení „Lyžařský areál Lesní Hřeben – Pomezní Boudy“, Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. 16.8.2007.

•

Závěr zjišťovacího řízení MŽP k záměru Lyžařský areál Lesní Hřeben – Pomezní
Boudy ze dne 15.11.2007 (č.j.: 84564/ENV/07)

Mgr. Pavel Bauer dále poskytl výslednou zprávu z výzkumu aktualizace výskytu přírodních biotopů, která byla podkladem pro hodnocení vlivů stávajícího lyžařského
areálu na soustavu Natura 2000 ( RNDr. J. Veselý)
Při hodnocení vlivu na EVL a jejich předměty ochrany byla využita data AOPK ČR
z monitoringu dotčených předmětů ochrany a údaje Správy KRNAP.
Na místě záměru bylo provedeno terénní šetření (14.10.2010) pro zjištění aktuálního stavu
lokality.
Pro provedení hodnocení záměru byly tyto podklady shledány jako dostatečné.
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4.2

Vyhodnocení významnosti vlivů záměru na dotčené předměty ochrany

Hodnoceny byly jednotlivé části záměru podle následující stupnice významnosti vlivů.
Tab. 4 Stupnice pro hodnocení významnosti vlivů
Hodnota Termín
-2
Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový
vliv

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

Byly definovány možné vlivy záměru vzhledem k dotčeným předmětům ochrany:
1.

Rušení

Citlivé živočišné druhy budou ovlivněny hlukovým a světelným rušením a zvýšeným
pohybem strojů a lidí po dobu výstavby lyžařského vleku. Je známo, že i v případech, kdy
nedochází ke změnám biotopu tetřívka, může neustálé vyrušování hlavně v citlivých obdobích
(zimování, tok, hnízdění) způsobit vymizení druhu (Ménoni & Magnani 1998, Zeitler &
Glänzer 1998).
V době provozu nedojde k významnému zvýšení návštěvnosti lokality ani jejího širšího okolí.
Předpokládá se, že návštěvnost zůstane na současné úrovni 1650 osob. Kapacita parkovišť
umožňuje maximální počet 1550 (při vytíženosti 5 osob/automobil). I při započtení dalších
návštěvníků, kteří se dopraví pěšky nebo skibusem, není pravděpodobné překročení současné
návštěvnosti.
2.

Riziko přímého střetu ptáků se zařízením vleku

Při stavbě a zejména provozu plánovaného vleku nelze vyloučit riziko střetu letících ptáků
s lany a stožáry vleku. Zejména u tetřívka obecného jsou dokumentovány případy zabití o
stožáry a natažená lana lanovek, vleků a elektrického vedení (Miquet 1990, Novoa et al. 1990,
Magnani 1995). Toto riziko je minimalizováno zmírňujícími opatřeními (lano bude v období
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mezi 15. dubnem a 15. říjnem sejmuto, dále lano stávajícího vleku LV 1000 bude označeno).
3.

Zmenšení plochy biotopu/typu stanoviště

V důsledku výstavby stožárů dojde k úbytku plochy typu přírodního stanoviště, evropsky
významného druhu a biotopů druhů ptáků na dotčeném území. Vzhledem k tomu, že vlek je
lokalizován na nově vybudovanou sjezdovku souběžně se stávajícím vlekem, k tomuto úbytku
dojde pouze v prostoru dolní stanice. Na ploše sjezdovky se v současnosti žádné typy
přírodních stanovišť nenacházejí.
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Tab. 5 Vyhodnocení vlivů záměru
Vliv záměru Předmět ochrany Vyhodnocení
Komentář
vlivu
Rušení
Chřástal polní
0
Provoz záměru bude probíhat mimo období přítomnosti
Crex crex
druhu na lokalitě. Vliv rušení hodnocen jako nulový.

Riziko
přímého
zabití

Tetřívek obecný
Tetrao tetrix

-1

Sýc rousný
Aegolius funereus

-1

Datel černý
Dryocopus
martius

0

Chřástal polní
Crex crex

0

Tetřívek obecný
Tetrao tetrix

-1

Sýc rousný
Aegolius funereus

-1

Datel černý
Dryocopus
martius
Zábor
Chřástal polní
biotopu/ typu Crex crex
stanoviště

-1

Rušením v souvislosti s přítomností areálu je zasažena
jedna z jádrových lokalit výskytu v PO, je dotčeno cca 5 10% populace tetřívka v Krkonoších.
Vzhledem k tomu, že nedojde k navýšení návštěvnosti
areálu, byl vliv záměru vyhodnocen jako mírně negativní.
Druh bude ovlivněn rušením v zimním období. Vzhledem
k menšímu podílu ovlivněné populace v PO Krkonoše
byl vliv vyhodnocen jako mírně negativní.
Druh je ovlivněn pohybem osob v zimním období.
Vzhledem k tomu, že se nenavýší návštěvnost areálu, k
relativní toleranci druhu k antropogennímu rušení a k
menšímu podílu ovlivněné populace (1-2 páry z
celkových 60-70 párů) byl vliv vyhodnocen jako nulový.
Druh se pohybuje zejména při zemi, přímé zabíjení
ptáků je nepravděpodobné
Byla přijata zmírňující opatření (snímání lana vleku
LV400 nejpozději 15.4. a jeho instalace nejdříve 15.10.,
označení lana vleku LV 1000 po skončení lyžařské
sezóny), která minimalizují riziko kolizí v období mimo
lyžařskou sezónu. Přetrvávající riziko je relativně nízké,
vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Výstavbou vleku dojde k instalaci další příčné překážky v
lyžařské sezóně do míst výskytu druhu. Nelze vyloučit
riziko střetu letících ptáků s nosnými lany vleku.
Vzhledem k menší pravděpodobnosti střetu byl vliv
vyhodnocen jako mírně negativní.

-1

Výstavbou vleku a obslužných zařízení dojde k zásahu
do biotopu druhu. Vzhledem k relativně malé ploše
zásahu je vliv hodnocen jako mírný.

Tetřívek obecný
Tetrao tetrix

-1

Sýc rousný
Aegolius funereus

0

Velký plošný zábor biotopu druhu byl již realizován
výstavbou stávajícího areálu. Výstavba posuzovaného
záměru by představovala již menší, méně významný
úbytek biotopu
Výstavbou vleku ve stávajícím areálu nedojde k úbytku
biotopu druhu

Datel černý
Dryocopus
martius

0

Typ přírodního
stanoviště 6520

0

Nový zábor stanoviště, který by vznikl realizací záměru,
je plošně velmi malý (několik m2), zasahuje jeho nepříliš
kvalitní výskyt. Vliv je vyhodnocen jako nulový.

Zvonek český
Campanula
bohemica

-1

Výstavba je realizována a záměr umístěn na plošně
malém, ale biogeograficky významném výskytu druhu.
Hrozí narušení lokality nešetrným zásahem během
stavby. Vliv lze minimalizovat vhodně navrženými
opatřeními – např. označením lokality a jejím zajištěním
proti mechanickému poškození.
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Tab. 6 Souhrnné vyhodnocení významnosti vlivů záměru
Předmět ochrany
Chřástal polní

Významnost vlivu
Mírně negativní

Tetřívek obecný

Mírně negativní

Sýc rousný

Mírně negativní

Datel černý

Mírně negativní

Typ přírodního stanoviště 6520
Zvonek český

4.3

Nulový
Mírně negativní

Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality

Realizací záměru dojde k mírně negativním vlivům na populace chřástala polního, tetřívka
obecného, sýce rousného, datla černého a zvonku českého. Z hlediska těchto předmětů
ochrany bude mírně negativně narušena celistvost PO/EVL Krkonoše. Nedojde k významně
negativním vlivům na celistvost lokalit.
4.4

Vyhodnocení možných kumulativních vlivů

Záměr je umístěn v klíčových místech výskytu tetřívka obecného, navazuje na projekt
výstavby lyžařského areálu Lesní Hřeben – Pomezní Boudy, který zde byl realizován v roce
2009 a který představuje velmi výrazný zásah do populace tetřívka. Již vlivy tohoto záměru
byly významně negativní, a jako takové měly být hodnoceny.
Nově předložený záměr dále nijak nezhoršuje vlivy původního areálu – nedojde k
významným záborům biotopů druhů ani typů přírodních stanovišť, návštěvnost areálu nebude
zvýšena.
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5

Závěr

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že záměr „Lyžařský vlek Single, lyžařský areál
Lesní hřeben, Pomezní boudy“ nemá významně negativní vliv na Ptačí oblast Krkonoše
ani Evropsky významnou lokalitu Krkonoše.
Záměr má mírně negativní vliv na předměty ochrany EVL Krkonoše (zvonek český) a PO
Krkonoše (chřástal polní, tetřívek obecný, sýc rousný, datel černý).
Zmírňující opatření pro zvonek český: označit lokalitu a zajistit ji proti mechanickému
poškození při stavbě.

28

Volf: Lyžařský vlek Single, lyžařský areál Lesní hřeben, Pomezní boudy Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

Seznam dalších použitých podkladů
Literatura
Flousek J., Gramsz B. 1999: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš (1991-1994). Správa
Krkonošského národního parku, Vrchlabí, 424 pp.
Hudec, K., Šťastný, K. a kol. (2005): Fauna ČR. Ptáci – Aves 2/I, 2/II, Academia, Praha.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (editoři) (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR
Magnani Y. 1995: Collisions oiseaux – câbles: un noveau dispositif pour équiper les câbles de
téléskis. Supplement Bulletin Mensuel 196, Note technique 83. Office National de la
Chasse, Paris.
Ménoni E. & Y. Magnani 1998: Human disturbance of grouse in France. Grouse News 15:48.
Miquet A. 1990: Mortality in Black Grouse Tetrao tetrix due to elevated cables. Biol.
Conserv. 54: 349–355
Novoa C., Hansen E. & Menoni E. 1990: La mortalité de trois espèces de galliformes par
collision dans les câbles: résultats d’une enquête pyrénéenne. Bulletin Mensuel, Office
National de la Chasse 151: 17–22.
Roth P. (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník
Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-23
Zeitler A. & U. Glanzer 1998: Skiing and grouse in Bavarian Alps. Grouse News 15: 8-12.
Odkazované legislativní předpisy
Nařízení Vlády č. 132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam
evropsky významných lokalit
Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, včetně příloh
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin, včetně příloh

WWW informační zdroje
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - www.nature.cz
Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz
Mapový server http://geoportal.cenia.cz
29

Volf: Lyžařský vlek Single, lyžařský areál Lesní hřeben, Pomezní boudy Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO
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