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1. ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ
Záměrem, pro který se posuzuje významnost potenciálních vlivů na lokality soustavy
Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je rekonstrukce
lanové dráhy z Pece pod Sněžkou přes Růžohorky na Sněžku. Investiční záměr zahrnuje
výstavbu nové dolní stanice v Peci pod Sněžkou, rekonstrukci trasy lanové dráhy v úseku
Pec pod Sněžkou, Růžohorky, Sněžka. Součástí rekonstrukce je uložení nového vedení
zabezpečovacího a komunikačního vedení uloženého v chráničce na terénu.
Území, do něhož je investiční záměr situován, je v rámci evropské soustavy Natura
2000 chráněno jako součást navržené Evropsky významné lokality (EVL) Krkonoše (na
základě nařízení vlády č. 132/2005 Sb. – podrobněji viz Příloha III.). Zájmové území zároveň
leží v Ptačí oblasti (PO) Krkonoše, vyhlášené nařízením vlády č. 600/2004 Sb (viz Příloha
IV.). Orgán ochrany přírody (Správa KRNAP) přitom nevyloučil ovlivnění území Evropsky
významné lokality Krkonoše nebo Ptačí oblasti Krkonoše (viz stanovisko č.j. KRNAP
08326/2007 ze dne 3. 9. 2007).
Cílem posouzení proto je:
1) Zhodnotit významnost potenciálních negativních účinků realizace a provozu záměru,
ať již samostatně, nebo v kombinaci s jinými záměry a koncepcemi, na předměty ochrany
lokalit soustavy Natura 2000. Předměty ochrany v tomto případě představují jednak typy
přírodních stanovišť, druhy rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany Evropsky
významné lokality Krkonoše, jednak ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany Ptačí oblasti
Krkonoše.
2) Stanovit možnosti a nejvhodnější způsoby eliminace či zmírňování negativních
důsledků, případně doporučit přiměřené variantní řešení záměru, směřující k vyloučení nebo
minimalizaci negativních účinků (eventuálně i posoudit vlivy v případě neprovedení záměru).
3) Poskytnout orgánům ochrany přírody odborný podklad pro stanovení adekvátních
podmínek a opatření, které následně umožní povolení záměru při zajištění integrity soustavy
Natura 2000.
Toto posouzení se provádí v rámci zjišťovacího řízení o vlivech záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Posouzení je
zpracováno jako subdodávka k oznámení záměru podle §6 zákona (zpracovatel RNDr.
Vladimír Ludvík) a je nedílnou přílohou Oznámení. U společnosti Ekoteam, Hradec Králové.
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2. METODIKA
V rámci terénních šetření (léto 2007) provedli zpracovatelé revizi kvality a zhodnocení
aktuálnosti dostupných odborných podkladů (ověření výskytu předmětů ochrany evropsky
významné lokality v návrhových lokalitách včetně jejich reprezentativnosti, viz také Příloha
II).
Podkladové datové vrstvy (výskyt evropsky významných typů přírodních stanovišť,
distribuce evidovaných botanických lokalit v zájmovém území) poskytl pro účely vyhodnocení
vlivů zpracovatel územního plánu. Údaje o výskytu druhů ptáků chráněných v ptačí oblasti
Krkonoše a informace o botanických lokalitách pocházejí od Správy KRNAPu ve Vrchlabí.
Vymezení lokalit

Natura

2000

je

převzato od

AOPK

ČR (Ing.

J.

Lončáková,

www.natura2000.cz) a z internetových stránek polského ministerstva životního prostředí
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/en/).
Dále byla použita data z minulých podkladů pro obdobný záměr Houdek (2002). Při
uvažování významnosti všech vlivů dílčích záměrů, které jsou předkládaným záměrem
navrhovány, bylo posuzováno možné ovlivnění jednotlivých předmětů ochrany a integrity
lokality podle typu, intenzity a doby trvání předpokládaných vlivů. Vlastní hodnocení
významnosti vlivů koncepce se řídí metodicky doporučovanou stupnicí (Chvojková & Volf
2007), uvedenou v Tabulce 1.
Tabulka 1. – Použitá stupnice pro hodnocení významnosti vlivů.
Hodnota

-2

Termín

Charakteristika / popis vlivu

Významně
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 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.
Vylučuje realizaci záměru / schválení koncepce (resp. záměr / koncepci je
možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

Omezený / mírný / nevýznamný negativní vliv.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo přirozeného
vývoje druhu.
Realizování záměru / schválení koncepce je možné, případné vlivy dále
minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Realizace záměru / schválení koncepce je možná bez dalších opatření.
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3. POPIS ZÁMĚRU
Investor
Oznamovatelem posuzovaného záměru je společnost Lanová dráha a.s., Pec pod Sněžkou.
Zpracovatel projektu Trento s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové. Hodnocen je projekt
zpracovaný uvedenou projekční kanceláří v srpnu 2007.

Charakter záměru
Záměrem, pro který se posuzuje významnost potenciálních vlivů na lokality soustavy
Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je rekonstrukce
lanové dráhy z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na Sněžku. Investiční záměr zahrnuje
výstavbu nové dolní stanice v Peci pod Sněžkou, rekonstrukci trasy lanové dráhy v úseku
Pec pod Sněžkou, Růžovou horu, Sněžka. Podmínkou rekonstrukce je vybudování nové
dolní stanice. Nová dolní stanice bude posunuta blíže k parkovišti (na jeho konec) do místa
označovaného jako „Lesovna“. Dále při rekonstrukci dojde ke zrušení většiny starých podpěr
v úseku Pec pod Sněžkou – Růžová hora. V tomto úseku dojde k vybudování nových
podpěr. V horní části (úsek Růžová hora – Sněžka) bude odstraněno 5 kusů podpěr bez
jejich náhrady. Nebude budována žádná nová podpěra na novém místě. Součástí
rekonstrukce je uložení nového vedení zabezpečovacího a komunikačního vedení uloženého
v chráničce na terénu.
Technické řešení a kapacita záměru
Navrhovaný záměr předpokládá rekonstrukci lanové dráhy v rozsahu Pec pod Sněžkou
Růžová hora. V této části dojde k výstavbě nové dolní stanice lanové dráhy v prostoru
lesovna. S tím souvisí prodloužení lanové dráhy o tři podpěry. Stávající stanice lanové dráhy
nebude demontována. Její využití zatím nebylo autorům hodnocení oznámeno.
Další částí rekonstrukce je rekonstrukce vedení lanové dráhy v úseku Růžová hora –
Sněžka. V tomto úseku dochází ke snížení počtu podpěr celkem o 5 kusů (budou odstraněny
stávající podpěry č. P1, P6, P11, P16, P23).
Součástí rekonstrukce je dále uložení nového zabezpečovacího a komunikačního vedení do
chráničky na terén v trase lanovky. Předpokládá se také realizace splaškové kanalizace
v úseku mezi Růžovou horou a dolní stanicí, a to rovněž převážně v trase lanovky, v dolní
části (mezi stávající a plánovanou novou dolní stanicí) částečně mimo trasu lanovky.
Nedílnou součástí rekonstrukce je výměna technologie lanovky ve vnitřním prostoru stanic.
Tato výměna souvisí s modernizací a vlastním záměrem.
5
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8-místná kabinková lanová dráha - otočné vyhlídkové kabinky
Nová technoloqie LD :
- nástupní stanice:
Pec pod Sněžkou
830 m n.m.
- přestupní stanice:
Růžová hora
1354 m n.m.
- výstupní stanice:
Sněžka
1594 m n.m.
- teoretická přepravní kapacita :
250 osob/hod
- dopravní rychlost:
5,0 m/s
- doba jízdy:
Pec pod Sněžkou - Růžová Hora
5,2 min
Růžová hora - Sněžka
6,6 min
-hlučnost při přejezdu podpěry
stávající sedačka 63 dB(A) nová kabina 41dB(A)

Přehled stavebních objektů:

Úsek Pec pod Sněžkou – Růžová hora

Dolní stanice Pec pod Sněžkou
Tento objekt se nachází v horní části současného parkoviště oblast „Lesovna“ (830 m
n.m.). Hlavním cílem objektu je nástupní stanice a umístění technologie lanové dráhy.
Vyvolanými dalšími stavebními objety je opěrná stěna a transformátorová stanice. Tyto
objekty souvisí se zabezpečením vlastní stavby – opěrná stěna a s provozem technologie –
transformátorová stanice.
Nové podpěry č.S1-S3
Z pohledu lanové dráhy se jedná o zcela nové podpěry ležící v prodlužovaném úseku
mezi novou dolní stanicí a současnou dolní stanicí LD. Tento technický prvek je konstrukčně
shodný s ostatními. Umístění je pro nové podpěry S1 a S2 v blízkosti nové dolní stanice a
pro podpěru č. S3 pod stávající dolní stanicí.
Zcela zrušené podpěry bez náhrady
Zcela zrušené budou současné podpěry č. P1, P13, P19. Záměr předpokládá jejich
demontáž bez náhrady novou podpěrou.
Nové podpěry v místě starých
Z technologických důvodů dojde k vybudování nových podpěr (konstrukčně se jedná o
shodný typ podpěr). Namísto stávajících podpěr č. P2, P4, P16–P18 dojde k umístění
nových podpěr (S4, S6, S15–S17) ve zcela stejném místě.
Nové podpěry v blízkosti původních
Na ostatních místech dolního úseku budou stávající opěry (čísla P3, P5–P12, P14–15)
zrušeny a dojde k vybudování nových podpěr (S5, S7–S14) v jejich blízkosti. K náhradě
těchto podpěr dojde jejich vybudováním v novém místě ve stávající ose lanové dráhy,
zpravidla nedaleko od podpěry původní.
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Mezistanice Růžová hora
Rekonstrukce objektu v místě stávající přestupní stanice. Objekt bude rekonstruován
v objemu a půdorysu současné stavby. Stanice je koncipována jako přestupní s možností
průjezdu.
Úsek Růžová hora - Sněžka

Zcela zrušené podpěry bez náhrady
Zcela zrušené podpěry bez náhrady nových jsou současné podpěry č. P1, P6, P11, P16,
P23. Záměr předpokládá jejich demontáž bez náhrady novou podpěrou.
Vybudování podpěr v místě stávajících
Na ostatních místech

tj. v místech současných podpěr dojde k vybudování podpěr

nových (S1–S18). Nenastane tak případ z minulého úseku, kdy bude vybudována podpěra
nová v blízkosti podpěry staré.
Horní stanice LD - Sněžka
Rekonstrukce objektu v místě stávající výstupní stanice. Objekt bude rekonstruován
v objemu a půdorysu současné stavby. Stanice je koncipována jako výstupní.
Kanalizace
Trasa je situována ve výseku lanovky, v dolní části částečně mimo něj, avšak bez nutnosti
kácení lesních porostů. V dolním úseku bude společně s kanalizací provedena i vodovodní
přípojka pro novou dolní stanici LD.
Varianty záměru
Záměr je předložen v jedné aktivní variantě (Varianta C). Jedinou teoretickou alternativou,
branou v rámci tohoto posouzení rovněž v úvahu, je pouze nulová varianta (neprovedení
záměru). Tato varianta je označována jako A. Další varianta která je nerealizovatelná je
v rozsahu rekonstrukce původní technologie. Je označovaná jako varianta B. Její
nerealizovatelnost spočívá v nutnosti vytvoření dnes již historických replik technologie a s tím
spojenou bezpečností současné lanové přepravy.

Územní příslušnost
Kraj: Královéhradecký
Obce: Pec pod Sněžkou
Katastrální území: Pec pod Sněžkou, Malá Úpa
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4. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY LOKALITY
Poloha lokality
Zájmová lokalita se nachází v centrální části Krkonoš. Zasahuje do okraje zastavěného
území města Pec pod Sněžkou (dolní stanice LD) a pokračuje nezastavěným územím III. a I.
zónou Krkonošského národního parku. Dolní stanice se nachází ve výšce 830 m n.m., dále
LD přechází přes Růžovou horu (stanice ve výšce 1354 m n.m.) až na Sněžku (stanice ve
výšce 1594 m n.m.). Dále trasa překonává dva vodní toky. Oba vodní toky jsou v úseku pod
vedením LD upravené.

Geologie území
Z hlediska regionální geologie patří zájmové území do oblasti krkonošsko – jizerského
krystalinika (stáří mladší proterozoikum). Podloží je v zájmovém území tvořeno především
(chloriticko)muskovitickými albitickými svory, které v dolním úseku zájmového území (pod
Růžovou horou) přecházejí do migmatických rul (Valečka 1963).
Geomorfologické celky, reliéf
Území je součástí geomorfologického celku I4A-7 Krkonoše (hornatina) (Boháč & Kolář
1996), podcelku Krkonošské hřbety, okrsku Slezský hřbet (podle Czudek et al. 1972, Demek
et al. 1987). Reliéf má charakter širokého hřbetu mezi Sněžkou a Růžovou horou, směrem
k nástupní stanici lanovky strmě spadajícího do údolí Úpy v ústí Obřího dolu. Nadmořská
výška posuzovaného území se pohybuje mezi 825–1594 m.

Biogeografická charakteristika
Lokalita záměru se nachází v bioregionu 1.68 (Krkonošský bioregion, Culek 1996).
Fytogeograficky (regionálně fytogeografické členění podle Skalický & Slavík 1988) leží celé
území v obvodu Českého oreofytika,

ve fytogeografickém okresu 93b

(Krkonoše

subalpínské).

Zvláště chráněná území
Posuzované území patří do správní působnosti Národního parku Krkonoše, přičemž
výstavba je navrhována na počátku ještě v ochranném pásmu (dolní stanice LD), poté
postupuje III. a I. zónou odstupňované ochrany Národního parku Krkonoše. Záměr se
bezprostředně nedotýká žádných maloplošných zvláště chráněných území. Vodní toky jsou
ze zákona 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem.
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5. LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 DOTČENÉ
ZÁMĚREM A PŘEDMĚTY JEJICH OCHRANY
Celé posuzované území v rámci soustavy Natura 2000 leží uvnitř území navržené evropsky
významné lokality (EVL) CZ0524044 Krkonoše a cca 200 m od hranic ptačí oblasti (PO)
CZ0521009 Krkonoše. Přírodní stanoviště, živočišné a rostlinné druhy, které představují
hlavní předměty ochrany EVL shrnuje Tab. 2. Prioritní stanoviště a druhy jsou označené
hvězdičkou (*). Druhy ptáků, představující předmět ochrany dotčené PO, uvádí Tab. 3.
Tabulka 2.- Předměty ochrany - Evropsky významná lokalita CZ0524044 Krkonoše. Prioritní
stanoviště a druhy jsou označené hvězdičkou (*).
Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany EVL Krkonoše
Přírodní stanoviště
4030 - Evropská suchá vřesoviště
4060 - Alpínská a boreální vřesoviště
4070* - Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
4080 - Subarktické vrbové křoviny
6150 - Silikátové alpínské a boreální trávníky
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
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
8110 - Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
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)
Živočichové
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
vranka obecná (Cottus gobio)
Rostliny
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Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany EVL Krkonoše
*
*
*
*

hořeček český (Gentianella bohemica)
svízel sudetský (Galium sudeticum)
všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica sudetica)
zvonek český (Campanula bohemica)

Tabulka 3. –Předměty ochrany Ptačí oblasti CZ0521009 Krkonoše.
Ptačí druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany PO Krkonoše
chřástal polní (Crex crex)
čáp černý (Ciconia nigra)
datel černý (Dryocopus martius)
lejsek malý (Ficedula parva)
slavík modráček (Luscinia svecica svecica)
sýc rousný (Aegolius funereus)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Početnost v PO Krkonoše
100-120 hnízdících párů
7-10 hnízdících párů
60-70 hnízdících párů
60-70 hnízdících párů
24-31 hnízdících párů
cca 90 hnízdících párů
100-150 tokajících samců

Protože se území posuzovaného záměru na vrcholu Sněžky blíží státní hranici s Polskem,
jsou v rámci tohoto posouzení zváženy také potenciální vlivy na lokalitu pSCI PLH020006
Karkonosze, sousedící podél státní hranice s ČR. 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 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). V Tab. 4. jsou
proto všechny předměty ochrany, které teoreticky připadají v úvahu, uvedeny společně.
Tabulka 4.- Předměty ochrany lokality PLH020006 Karkonosze. Prioritní stanoviště a druhy
jsou označené hvězdičkou (*).
Stanoviště a druhy, jež se vyskytují na lokalitě PLH020006 Karkonosze
Přírodní stanoviště z Přílohy I směrnice 92/43/EHS
3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a
alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo
Isoëto-Nanojuncetea
4060 - Alpínská a boreální vřesoviště
4070* - Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
4080 - Subarktické vrbové křoviny
6150 - Silikátové alpínské a boreální trávníky
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
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Stanoviště a druhy, jež se vyskytují na lokalitě PLH020006 Karkonosze
6520 - Horské sečené louky
7110* - Aktivní vrchoviště
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)
7230 - Zásaditá slatiniště
8110 - Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91D0* - Rašelinný les
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Rostliné druhy z Přílohy II směrnice 92/43/EHS
šurpek Rogerův (Orthotrichum rogeri)
svízel sudetský (Galium sudeticum) *
všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica sudetica) *
zvonek český (Campanula bohemica) *
Živočišné druhy z Přílohy II směrnice 92/43/EHS
netopýr pobřežní (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
netopýr velký (Myotis myotis)
vydra říční (Lutra lutra)
kuňka obecná (Bombina bombina)
páchník hnědý (Osmoderma eremita)
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
Ptáci podle Přílohy I směrnice 79/409/EHS
čáp černý (Ciconia nigra)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
orel kříklavý (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)
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Pro žádné další lokality soustavy Natura 2000 na českém či polském území nejsou
předpokládány žádné vlivy, které by vyplývaly z provedení záměru.

5.1 - Identifikace potenciálně ovlivněných předmětů ochrany
Stanovisko Správy KRNAP, nevylučující možnost negativního ovlivnění území EVL a PO,
uvádí možné ovlivnění následujících předmětů ochrany:
EVL Krkonoše:
4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9140 ) Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea
zvonek český (Campanula bohemica).

V úvahu byly nicméně v tomto posouzení brány i ostatní předměty ochrany, především
v případech, že byly v zájmovém území zjištěny při terénním průzkumu nebo se nacházejí
v širším okolí a mohou být teoreticky dotčeny působením nepřímých vlivů.
PO Krkonoše:
Pro PO vyjádření Správy nespecifikuje žádný konkrétní druh který by mohl být záměrem
ovlivněn. Proto byly hodnoceny všechny druhy, jejichž možná přítomnost přichází v úvahu
z důvodu alespoň potenciálně vhodného stanoviště. Jedná se o následující druhy:
čáp černý (Ciconia nigra)
datel černý (Dryocopus martius)
lejsek malý (Ficedula parva)
slavík modráček tundrový (Luscinia s. svecica)
sýc rousný (Aegolius funereus)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

PLH020006 Karkonosze:
Vzhledem k omezenému rozsahu záměru a zachování stávající přepravní kapacity se
nepředpokládá žádné ovlivnění stanovišť či druhů lokality Natura 2000 na polském území.
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5.1.1 - Možné vlivy na přírodní stanoviště, rostlinné a živočišné druhy v
EVL a na druhy ptáků v PO
Jako potenciálně negativní vlivy realizace záměru lze očekávat následující:
Přímé vlivy:
-

zvýšení erozní exponovanosti povrchu půdy v souvislosti se zemními pracemi při
stavbě patek a hloubení rýhy pro kanalizaci

-

přímá likvidace biotopů spojená s výstavbou nových podpěr a hloubení rýhy pro
kanalizaci

-

narušení hydrických podmínek stanovišť (drenážní efekt výkopu kanalizace)

-

rušení ptačích druhů v době výstavby (přítomností lidí, hlukem stavebních
mechanismů, dopravního vrtulníku apod.)

-

rušení ptačích druhů v době provozu lanovky (hlučnost při pohybu lanovky,
barvou a povrchem kabiny). Takové rušení může nastat u výrazných barev lanovky a
při lesklém povrchu kabiny lanovky. K ovlivnění může dojít i na značnou vzdálenost.

-

možné

úniky

ropných

produktů

(pohonné

hmoty,

maziva)

ze

stavební

mechanizace, elektrocentrály (zdroje elektrické energie pro stroje sloužící likvidaci
betonových patek podpěr) apod.
Nepřímé vlivy:
-

nedisciplinovanost návštěvníků, zejména v území nad hranicí lesa s výskytem
předmětů ochrany citlivých na sešlap a erozní zatížení (včetně možných požadavků
dopravy jízdních kol, sjezdových lyží, apod a různých forem tzv. „tvrdé“ turistiky.)

-

další potenciální vlivy, k nimž může docházet při realizaci záměru (nutný pohyb
pracovníků v okolí stavby, možné znečišťování prostředí, odpadky apod.)

-

vyvolané investice, dosud neznámé nebo detailně nespecifikované, při nichž
nicméně mohou vzniknout určité negativní dopady (např. uvažovaná výstavba
kanalizace ze stanice Růžová hora k nástupní stanici, což může mj. negativně ovlivnit
stav přírodních stanovišť podél trasy kanalizace – zemní práce, drenáž, eroze atd.);

Skutečná významnost výše nastíněných vlivů na jednotlivé živočišné a rostlinné druhy či
typy přírodních stanovišť představující předměty ochrany dotčených lokalit závisí vždy na
biologických nárocích konkrétních druhů i na aktuálním stavu předmětů ochrany v dotčeném
místě. Závažné negativní důsledky se přitom mohou projevit ihned po překročení únosnosti
prostředí (plošný úbytek biotopů), ale také mohou působit plíživě (pokles životaschopnosti
populací), což může být problémem pro následující monitoring stavu lokality. V kombinaci
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různé únosnosti stanovišť, citlivosti populací předmětných druhů vůči narušení a intenzity
zasažení typického biotopu jednotlivými záměry pak může nastat celá škála závažnosti vlivů
od nulového až po významné ovlivnění daného předmětu ochrany.
Např. vysokohorská společenstva při hranici lesa (mozaiky keříčkové vegetace,
kosodřevina, smilkové trávníky, skalnaté svahy) jsou zpravidla velmi citlivá hlavně na sešlap
a mechanické poškozování či erozní projevy (ohrožení zvýšenou návštěvností, výkopy,
pokládání komunikačních kabelů), zatímco samotný provoz lanovky se jich prakticky
nedotkne.
U ptačích druhů hnízdících nad hranicí lesa (např. slavík modráček) se dá očekávat
nejspíše rušení v důsledku zvýšení frekvence pohybu osob na jaře, pro jiné druhy je
obdobím s kritickým vlivem vyrušování zima (tetřívek obecný). Lesní druhy ptáků pak může
do určité míry limitovat vyrušování v jejich potravním teritoriu (datel černý, lejsek malý, sýc
rousný) nebo prostý úbytek preferovaného prostředí (čáp černý).

5.1.2 - Aktuální stav jednotlivých předmětů ochrany v okolí zájmového
území a pravděpodobnost jejich ovlivnění
Ptáci
Čáp černý (Ciconia nigra)
Pro celou PO je odhadován počet hnízd na 10. Tento druh dává přednost rozsáhlejším
lesům, smíšeným, listnatým i jehličnatým. Hnízdní biotop druhu v PO Krkonoše představují
především bučiny (hnízdění v poslední době prokázáno např. v Jizerském dole). Potravu
(ryby, žáby a vodní hmyz) získává čáp černý v tůních a malých potocích. Oblast, v níž hledá
potravu pro sebe a svá mláďata jeden pár, je velmi rozlehlá (okruh několika km až desítek
km od hnízda).
V ptačí oblasti Krkonoše představuje hlavní ohrožení druhu vyrušování na současných
hnízdištích a místech sběru potravy – lesních vodních tocích, závažný vliv dále představují
rozsáhlejší změny krajinné struktury. Navrhovaný záměr dvakrát přechází vodní tok. Jednou
je to v bezprostřední blízkosti lidské zástavby (Úpa u dolní stanice) a podruhé Růžový potok,
který nemá zřejmě dostatečné parametry v místě křížení jako zdroj potravy a v úseku
kontaktu se záměrem je upravený. V blízkém okolí hodnoceného záměru není známo hnízdo
čápa černého. V případě lanovky se navíc jedná o stávající krajinnou strukturu, která se
rekonstrukcí nijak nezmění.
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Datel černý (Dryocopus martius)
Tento druh obývá především rozsáhlejší lesní celky, v území PO Krkonoše se vyskytuje
prakticky ve všech typech lesních porostů, s preferencí listnatých a smíšených porostů, ale
hnízdí i v čistých smrčinách. Je to stálý druh, živí se hmyzem žijícím ve dřevě, k hnízdění si
vytesává dutiny. Datel černý je jediný náš šplhavec, jehož dutiny jsou následně schopny
kolonizovat větší druhy hnízdící v dutinách, včetně např. sýce rousného (Šťastný et al.
2006), což zdůrazňuje klíčovou roli druhu v lesním ekosystému. Důležitým faktorem v jeho
ekologických nárocích je přítomnost rozpadajících se stromů (torza, nezpracované polomy,
souše). Jeden pár obsazuje rozsáhlé teritorium a proto hnízdní hustoty nejsou příliš vysoké,
pro horské a podhorské lesy (bučiny, smrčiny) se udává hnízdní hustota 1–2 páry na 10 ha
(Šťastný et al.1996).
Datel černý není tolik citlivý na vyrušování při hnízdění jako předchozí druh, znatelněji jej
však mohou postihnout zásahy do věkové struktury lesů (zejména kácení starších porostů či
jednotlivých starých stromů). V okolí záměru se vyskytuje. Údaje o blízkosti aktivního hnízda
nejsou doloženy. Důvodem je skutečnost, že není pravidlem, že by hnízdil na stejném místě
více sezón po sobě jako předchozí druh. Záměr předpokládá úbytek PUPFL přibližně 0.25
ha v místě budoucí dolní stanice, což nepředstavuje závažný zásah do biotopu tohoto druhu.
Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal polní je tažný druh. V blízkém okolí záměru nejsou známy žádné recentní údaje
o výskytu chřástala polního. Těžiště výskytu tohoto druhu v PO Krkonoše leží v jižní a
východní okrajové části pohoří. Vyskytuje se pouze na české straně Krkonoš (na polské
straně scházejí vhodné biotopy). Větší počty volajících samců bývají zaznamenány v okolí
sídel s tradičně velkým zastoupením obhospodařovaných lučních ploch, případně v okolí
horských bud. V širším okolí záměru je znám výskyt chřástala v Modrém dole. Rušení druhu
či jiné negativní vlivy vyplývající z posuzovaného záměru se neočekávají. K ovlivnění
populace chřástala v důsledku realizace záměru proto téměř s jistotou nedojde.
Lejsek malý (Ficedula parva)
Lejsek malý je tažný druh, hnízdící od května do června. Jeho potravu tvoří lesní hmyz.
Vyskytuje se především v bukových a smíšených porostech, v Krkonoších od podhůří až do
nadmořské výšky cca 1050 m, v Jizerských horách do 750 m (viz Šťastný et al 2006). V PO
Krkonoše je udávána značná hnízdní hustota v bučinách (až 4 páry/10ha), ve smíšených
krkonošských lesích je již výrazně nižší (kolem 0,1–0,2 páru/10 ha). Celková početnost
krkonošské populace byla odhadována na 85–115 párů koncem devadesátých let (Flousek &
Gramsz 1999), aktuálně je v PO Krkonoše udáváno 60–70 párů. Rozhodující část rozšíření
lejska malého se zřejmě více či méně překrývá s rozšířením biotopů bučin (stanoviště 9110).

15

Rekonstrukce lanovky na Sněžku

Pro tento druh představují nepříznivé faktory především plošný úbytek biotopů, případně
jejich fragmentace a s tím související omezení potravní nabídky. K závažnému negativnímu
ovlivnění lejska malého s velkou pravděpodobností může dojít v případě snižování aktuální
rozlohy zachovalejších porostů bučin.
Vzhledem k tomu, že záměr nepředpokládá významné odlesnění v uvedeném typu
stanoviště a ani trasa záměru uvedeným stanovištěm neprochází, nelze očekávat vliv
záměru na uvedený druh.
Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica subsp. svecica)
Modráček tundrový obývá okolí vod v subalpínském pásmu Krkonoš. Jeho hnízdění je
omezeno na rašeliniště s klečí na hřebenech Krkonoš v rozmezí nadmořských výšek 1300–
1470 m (Flousek & Gramsz 1999). V blízkosti trasy lanovky je známa lokalita výskytu Úpské
rašeliniště, kde lze odhadovat přibližně polovinu současné populace tohoto druhu v PO
Krkonoše (Flousek in verb.). Protože v posledním desetiletí došlo k poklesu krkonošské
populace modráčka tundrového o více než 50 %, je tento poddruh hodnocen v Červeném
seznamu (Štastný & Bejček 2003) v kategorii kriticky ohrožený.
Přibližná vzdálenost této lokality od trasy záměru činí asi 2000 m. Přesto však je nutné
počítat s obecně vysokou mobilitou, která je pro ptáky charakteristická. Dále pak především
v jarním období, kdy ptáci obsazují svá teritoria, se mohou pohybovat po hranici porostů
kleče i mimo obvyklé stanoviště (především v blízkosti rašelinišť). Další možnost ohrožení lze
očekávat v případě zvýšeného turistického ruchu, podstatnému růstu hlukové zátěže či
nežádoucího rozptylu osob (případně psů) mimo cesty, návštěvou hnízdních lokalit
především na počátku hnízdění. Z uvažovaných vlivů lze jako hlavní označit zvýšení
turistického ruchu (zvýšená návštěvnosti) ve vrcholové partii. Takový nárůst lze však vyloučit
především proto, že kapacita lanovky zůstává shodná se stávající. Nelze sice na počátku
provozu lanovky vyloučit dočasně zvýšenou atraktivitu lanovky jako o technického díla a
s tím spojené zvýšení počtu zájemců o jízdu. Lze však očekávat, že se bude jednat o
přechodnou dobu, po které dojde ke stabilizaci provozu a počtu přepravovaných turistů.
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Sýc preferuje starší smíšené a jehličnaté lesy s menšími mýtinami a holinami, ojediněle i
imisní holiny s jednotlivými doupnými stromy (nezbytná je přitom přítomnost hnízdních dutin).
V Krkonoších hnízdí především ve vyšších polohách (Šťastný et al. 2006), vystupuje běžně
až do výšky 1360 m (Flousek & Gramsz 1999). Jeho potrava je živočišná, živí se převážně
drobnými hlodavci. V zájmovém území hnízdí jednak v přirozených dutinách (převážně
vytesaných datlem černým), často však obsazuje i vyvěšené hnízdní budky (viz Příloha II).
Hnízdní hustota v krkonošských smrkových lesích dosahuje 0,9 páru/1 km2 (Flousek &
Gramsz

1999),

v Jizerských

horách

se

v místech
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koncentrovat až 2 páry/km2. Aktuální početnost druhu v ptačí oblasti se blíží ke stovce párů.
Početnost a frekvence výskytu tohoto druhu v oblasti hodnoceného záměru spíše odpovídá
průměru PO. V okolí posuzovaného záměru přichází jako možný biotop duhu v úvahu
především o lesní porosty, tj. v úseku Pec pod Sněžkou – Růžová hora.
Druh je nejcitlivější na rušení především na počátku hnízdění (za počátek hnízdění lze
považovat obhajování revíru), které obvykle začíná od druhé poloviny března (Hudec,
Šťastný 2005). Za nejzávažnější vyrušování lze považovat především hluk v nočních
hodinách případně spojený s osvětlením.
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Na rozdíl od striktně lesních druhů ptáků preferuje tetřívek obecný mozaiku různě starých
lesních porostů a otevřených ploch ve vyšších polohách (vřesoviště, rašeliniště, vlhké louky
nebo imisní holiny). Tetřívek je stálý druh. Od dubna do května probíhá tok, hnízdění trvá cca
do konce června, během léta a podzimu pak samice vodí mláďata za potravou. Tu tvoří
pupeny a mladé výhonky dřevin, plody brusnicovitých rostlin, hlavně pro mláďata je důležitou
složkou potravy také hmyz. Těžiště výskytu v PO Krkonoše je v polohách nad horní hranicí
lesa (celkem odhadováno 100–150 tokajících samců). V oblasti hodnoceného záměru je
nejsilnější populace v oblasti Úpského rašeliniště. Nelze však vyloučit výskyt jednotlivých
ptáků v kontaktu se samotným záměrem tj. s trasou lanovky (v průseku kosodřeviny zjištěny
porosty brusnic).
Negativní ovlivnění populace tetřívka nastává zpravidla v důsledku velkoplošných změn
jádrových biotopů (rozsáhlé změny ve vodním režimu krajiny, nevhodné lesní hospodaření,
vysoké stavy predátorů aj.).
Shrnutí: Ovlivnění ptáků v PO Krkonoše se s velkou pravděpodobností může dotknout
populací datla černého a sýce rousného v úseku lanovky Pec pod Sněžkou – Růžová hora a
druhů slavíka modráčka tundrového a tetřívka obecného v úseku Růžová hora – Sněžka. U
žádného z uvedených druhů však nelze v důsledku záměru očekávat, že nastane významné
negativní ovlivnění.

Živočišné druhy
Pro dva živočišné druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Krkonoše, jsou určeny SAC
Herlíkovice (jediná lokalita chráněná v soustavě Natura 2000 v ČR, kde se pravidelněji
vyskytuje v období zimování netopýr pobřežní) a SAC Jizera a Kamenice 2 (přirozené horské
toky odtékající z Krkonoš, v nichž je znám hojnější výskyt vranky obecné). Obě SAC jsou od
vlastního zájmové území záměru značně vzdáleny.
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Vranka obecná (Cottus gobio)
Pro vranku obvykle představuje potenciální ohrožení znečištění toků (eutrofizace) a
následné snížení dostupného množství kyslíku ve vodě (nárůst BSK5), v posuzovaném
území však realizací záměru toto riziko nevzniká. Na vranku obecnou v EVL Krkonoše
(konkrétně na její populaci, soustředěné hlavně v Jizeře a Kamenici) proto nemůže mít
realizace záměru žádný prokazatelný negativní vliv.
Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
V České republice se netopýr pobřežní objevuje dosti vzácně na zimovištích v severním
pohraničí státu (Jizerské hory, Krkonoše, ojediněle Broumovsko a Jeseníky), kam přilétá
z nížin středního Německa a Polska. Vcelku pravidelně bývá nalézán i na zimovištích
v Moravském krasu, kde byl opakovaně zjištěn i jeho letní výskyt. Obecně může být druh
ohrožen zánikem mokřadních biotopů, v podmínkách ČR je hlavním faktorem uzavírání
podzemních prostor a rušení na zimovištích. Druh se v území plánovaného záměru
nevyskytuje, jedinou lokalitou v EVL Krkonoše je štola u Herlíkovic (zimní kolonie druhu).
K rušení zimujících jedinců netopýra pobřežního v souvislosti se záměrem nemůže dojít,
druh proto nebude nijak ovlivněn.
Rostlinné druhy
Pro rostlinné a živočišné druhy představují zásadní lokality tzv. zvláštní oblasti ochrany
(Special Area of Conservation, SAC). Každá z lokalit SAC je určená zejména k uplatnění
přesně cílených ochranných opatření nezbytných pro zachování příznivého stavu populací
druhů. Z rostlinných druhů, které jsou předmětem ochrany EVL Krkonoše, se v širším okolí
cca 2 km od zájmové lokality vyskytují pouze zvonek český a všivec krkonošský. V dalším
textu jsou komentovány pouze SAC s výskytem těchto druhů.
Hořeček český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*
Hořeček český je endemit České republiky, bavorské části Šumavy, severního Rakouska
a jižního Polska. Těžiště rozšíření taxonu je v Českém masívu. Lokality ležící mimo Českou
republiku jsou vzácné, v Polsku je druh nezvěstný. Podle aktualizovaných podkladů
(www.natura2000.cz, Brabec 2005) se hořeček český vyskytuje v území EVL Krkonoše
pouze v Albeřických lomech a v Černém dole. Druh nebude hodnoceným záměrem ovlivněn.
Svízel sudetský (Galium sudeticum)*
Svízel sudetský je neoendemit Čech, jeho lokality přesahují v hřebenové oblasti Krkonoš
do Polska. Druh má v EVL Krkonoše těžiště výskytu v nadmořských výškách 1000-1300 m.
Kromě Krkonoš se vyskytuje už jen v CHKO Slavkovský les. Krkonošské populace čítají
stovky jedinců na pouhých třech lokalitách na exponovaných stanovištích karů, na vlhkých
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bazických skalách a sutích, nejbližší lokalitou (SAC) jsou Kotelní jámy. Ovlivnění populací
svízele sudetského v důsledku realizace záměru nelze předpokládat.
Všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica subsp. sudetica)*
Všivec krkonošský pravý je endemický krkonošský poddruh, rostoucí především na české
straně hor, jen malá část lokalit se nachází na polské straně. Vhodné podmínky nalézá
v terénních depresích na místech s vyšší sněhovou pokrývkou. Není vázaný přímo na
sněhová výležiska, vyhledává hlavně jejich okraje na prameništích, perifériích rašelinišť,
zrašelinělých a podmáčených plochách v okolí potůčků nebo mokvavých skal. V současnosti
je v ČR evidováno 12 nalezišť všivce krkonošského, všechna v subalpínském a alpínském
stupni Krkonoš. V oblasti Východních Krkonoš jsou pro tento druh určeny SAC Okolí Luční
boudy a SAC Úpská jáma, další lokality v Krkonoších pak leží podstatně západněji (nejblíže
Stříbrný hřbet – cca 4 km Z od Sněžky).
Druh je ohrožován změnami pedologických, klimatických, hydrologických a vegetačních
poměrů na lokalitách a zejména veškerými lidskými aktivitami. Nejohroženější lokality jsou
proto ty, které leží v bezprostřední blízkosti Luční boudy. Hodnocený záměr však
nepředpokládá žádné přímé či nepřímé ovlivnění těchto lokalit a proto ani nijak neohrozí
populaci druhu v rámci EVL Krkonoše.
Zvonek český (Campanula bohemica)*
Zvonek český je endemický druh rostoucí výlučně v Krkonoších, na české i polské straně
pohoří. Roste zde na řadě lokalit v montánním až subalpínském vegetačním stupni, hlavně
v přirozených alpínských trávnících nad hranicí lesa, v ledovcových karech a na druhově
bohatých horských loukách. Výškové rozpětí lokalit se pohybuje mezi 760 a 1580 m n.m.
Přímo do území posuzovaného záměru zasahuje SAC Východní Krkonoše–jádro (vrcholové
partie Sněžky). Další tři lokality Větrník a Karlov, Růžohorky, respektive Velká Pláň se
nacházejí v bližším okolí (cca do 2 km) hodnoceného záměru.
Obecně jsou hlavním důvodem snižování početnosti populací až zániku některých lokalit
tohoto druhu (vedle stavební činnosti) zejména změny ve způsobu obhospodařování a
využívání krajiny, nežádoucí sukcese vegetace po ukončení tradičního obhospodařování luk,
zarůstání náletovými dřevinami a celková eutrofizace stanovišť. Do žádné z SAC není
záměrem předpokládán jakýkoliv přímý zásah, přímo v trase lanovky byl druh aktuálně
zjištěn zcela ojediněle (nález ze září 2007 pochází z úseku mezi podpěrami P6 a P7 dolního
úseku, při okraji lesního porostu). Nežádoucím efektem záměru může potenciálně být např.
změna režimu hospodaření na louce pod stávající dolní stanicí lanovky – zde se druh může
nepříliš hojně vyskytovat (nebyl zde prokázán při terénním průzkumu, avšak výskyt není
vyloučen, neboť se vyskytuje v nedalekém okolí). I takový teoretický vliv lze však vzhledem
k celkové rozloze lokalit SAC pro tento druh v rámci EVL považovat za zcela zanedbatelný.
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Přírodní stanoviště
Z velkého množství typů přírodních stanovišť, chráněných v EVL Krkonoše, převládají
v současnosti přímo pod trasou lanovky stanoviště alpinských a boreálních vřesovišť (4060)
a silikátových alpínských trávníků (6150), v kontaktu s plochami plánované výstavby
v dolním úseku hlavně porosty vlhkomilné lemové vegetace (6430), okrajově také segment
acidofilní bučiny (9110) a horských trojštětových luk (6520). V blízkém okolí posuzovaného
záměru se pak vyskytují především různě zachovalé porosty acidofilních smrčin (9410) a
porosty kosodřeviny (4070).
4030 Evropská suchá vřesoviště
Vegetace drobných keříčků s převahou brusnicovitých rostlin (hlavně borůvkou a
brusinkou) a s vřesem. Přimíšeny jsou různé druhy trav a širokolistých bylin, celkově však
jde o vegetaci druhově chudou. Významně se uplatňují mechorosty a lišejníky. Primární
výskyty se nacházejí na skalních hranách a výchozech živinami chudých hornin. Sekundární
výskyty vznikají po odlesnění na místech původních acidofilních smrčin a bučin, s minerálně
chudými půdami a vyluhovaným půdním horizontem. Při zastínění (např. zarůstání
dřevinami) tato světlomilná vegetace rychle ustupuje. Toto stanoviště se v posuzovaném
území zřejmě nevyskytuje – ačkoli některé porosty pod horním úsekem lanovky vykazují
podobnost s tímto typem, ve skutečnosti patří stanovišti 4060. V souvislosti s posuzovaným
záměrem nebude tento předmět ochrany EVL Krkonoše nijak negativně ovlivněn.
4060 Alpínská a boreální vřesoviště
Různě zapojené, druhově chudé porosty nízkých keříčků primárních stanovišť
v subalpínském až alpínském stupni, tvořené především brusnicemi (Vaccinium myrtillus, V.
vitis-idaea), vřesem obecným (Calluna vulgaris), mimo zkoumané území též např. šichou
oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum). Dále se vyskytují některé druhy trav (metlička
křivolaká, třtina chloupkatá a kostřava nízká). Tato stanoviště osidlují mělké a kamenité půdy
nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou pokrývkou i vyfoukávané.
Tento typ přírodního stanoviště se v řešeném území vyskytuje v mozaice s jednotkou
6150 v trase horního úseku lanovky. K ohrožení tohoto stanoviště obvykle dochází
v důsledku eutrofizace prostředí a konkurence vyšších trav, bylin či dřevin. Podle dostupných
podkladů k hodnocenému záměru nejsou v těchto místech záměrem předpokládány žádné
zásahy (položení silových a komunikačních kabelů má být provedeno v chráničce na terén,
tedy bez poškozování této vegetace). Pro přepravu materiálů je plánováno využití vrtulníku,
což minimalizuje zásahy do zdejší vegetace. Určité ovlivnění této vegetace lze připustit
v důsledku pohybu pracovníků v době provádění záměru (sešlap, eutrofizace prostředí),
avšak v takovém případě se jedná o krátkodobý vliv. Za dodržení uvedených předpokladů by
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přesto v souvislosti s hodnoceným záměrem nemělo dojít k významnému negativnímu
ovlivnění předmětu ochrany.
Poznámka: Acidofilní porosty s převahou borůvky, brusinky, metličky, třtiny chloupkaté a
s výskytem hořce tolitovitého atd., dobře odpovídající druhovým složením biotopu A2.2
(Subalpínská brusnicová vegetace) a tedy i evropskému typu stanoviště 4060 (Alpínská a
boreální vřesoviště), se vyskytují také v převážné části dolního úseku lanovky. Protože zde
však představují náhradní vegetaci po lesních porostech (průsek lanovky), lze je považovat
spíše za biotop X10 (Paseky s podrostem původního lesa), případně za sekundární,
přechodné a méně reprezentativní porosty A2.2. Při mapování biotopů zde tyto porosty
nebyly vůbec zohledněny. Ovlivnění této vegetace v dolním úseku lze očekávat v důsledku
stavby nových podpěr, a především hloubení rýhy pro kanalizaci (eroze, ukládání výkopové
zeminy, následná ruderalizace porostů). Takové ovlivnění je sice evidentním negativním
projevem stavby, avšak nelze jej asi považovat za významný negativní vliv na předmět
ochrany EVL (existence těchto porostů je de facto závislá na udržování průseku lanovky,
jinak tato společenstva pod tlakem sukcese lesních ekosystémů s velkou pravděpodobností
zmizí. Eliminační či zmírňující opatření (zabránění erozi, splachům a ruderalizaci) jsou zde
však na místě.
4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)
Keřovité porosty kosodřeviny vytváří v EVL Krkonoše samostatný vegetační stupeň.
Představují primární společenstva subalpínského stupně v nadmořských výškách 1200–
1450 m, na lavinových drahách a sutích sestupují i níže. Půdy, na nichž kosodřevina roste
jsou nejčastěji kamenité, silně kyselé s vyvinutou vrstvou surového humusu. Kosodřevina
navazuje na klimaxové smrčiny a na své horní hranici přechází do stupně alpínských holí.
V úzce pojatém posuzovaném území (přímo pod trasou rekonstruované lanové dráhy) se
tento typ stanoviště vyskytuje pouze okrajově na temeni Sněžky, jinak představuje kontaktní
společenstva na okrajích průseku lanové dráhy. Posuzovanou rekonstrukcí LD však do
porostů kosodřeviny nejsou směřovány žádné nové aktivity či zásahy, neočekává se ani
působení žádných nepřímých negativních vlivů záměru. Jako předmět ochrany EVL
Krkonoše proto nebude toto přírodní stanoviště negativně ovlivněno.
4080 Subarktické vrbové křoviny
Subalpínské křoviny jsou vegetací supramontánního až subalpínského stupně. Nacházejí
se především v krkonošských karech na jejich svazích, dnech i hranách, ale také podél
potoků v subalpínském stupni. Jsou vázány na vlhčí půdy než kosodřevina. Rozvolněné
porosty subalpínských listnatých křovin jsou tvořeny především břízou karpatskou, vrbou
laponskou, vrbou slezskou a jeřábem ptačím, bylinné patro je tvořeno převážně druhy
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vysokobylinných niv. Tento typ stanoviště nebyl v řešeném území zjištěn, posuzovaným
záměrem nebude nijak ovlivněn.
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
Travinná společenstva, která se v EVL Krkonoše vyskytují v oblastech nad horní hranicí
lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou
vystavena silnému větru a v zimním období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě
závětrných míst nebo terénních depresí jsou naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu.
V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu a zkracuje se vegetační
období, vznikají druhově chudá sněhová výležiska. Nejčastějšími druhy ve společenstvech
jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a smilka tuhá
(Nardus stricta), místy se vyskytuje i sítina trojklanná (Juncus trifidus) a bika bělavá měděná
(Luzula luzuloides subsp. rubella).
Tento typ stanoviště se v hodnoceném území vyskytuje pouze ve vrcholové části Sněžky,
ve fragmentech či v mozaice s jednotkou 4060. Negativní ovlivnění předmětu ochrany EVL
by bylo možno předpokládat pouze v případě terénních úprav, např. rozsáhlejších výkopů při
zakládání betonových patek podpěr. Tyto zásahy však mají být dle dostupných podkladů
omezeny do prostoru stávajících základů podpěr. Teoretické (nejspíše mírné) ovlivnění
porostů v blízkém okolí při samotném provádění rekonstrukce (sešlap, narušování
vegetačního krytu pohybem techniky, pohyb pracovníků) je třeba maximálně omezit vhodnou
volbou mechanizace a způsobu dopravy. Protože jiné zásahy nejsou záměrem
předpokládány, ani u tohoto předmětu ochrany neočekáváme významné negativní
ovlivnění.
6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Nízké trsnaté smilkové trávníky se vyskytují v podhorských, horských až subalpínských
polohách jako náhradní vegetace po různých typech acidofilních lesů, vzácněji klečových
porostů. Primárně se tato vegetace nachází také v okolí karů. Společenstva osidlují poměrně
hluboké, sušší až vlhké kyselé půdy, které jsou poměrně chudé na živiny. Dominantním
druhem je vždy smilka tuhá (Nardus stricta), případně psineček výběžkatý (Agrostis
capillaris).
Typické smilkové porosty se v hodnoceném území nevyskytují, nebo jsou zastoupeny jen
zcela okrajově, v ochuzené a nereprezentativní podobě (odpovídající vegetační jednotka
byla při mapování biotopů v r. 2001 zjištěna v blízkém okolí záměru – louka nad stávající
dolní stanice lanovky). Při terénním průzkumu v září 2007 však byly v nejbližším okolí
zjištěny z diagnostických druhů pouze mochna zlatá (Potentilla aurea) či zvonek okrouhlolistý
(Campanula rotundifolia), nejedná se však o reprezentativní smilkovou louku. Předmět
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ochrany v důsledku rekonstrukce lanové dráhy nebude významně negativně dotčen.
Možné nepřímé vlivy na tuto louku v etapě výstavby je vhodné minimalizovat v rámci
opatření pro předcházení vlivů (pojezd mechanizace usměrnit do okolních zpevněných
ploch, vyloučit skládkování materiálů apod.). Za hlavní ohrožující faktory tohoto typu
stanoviště lze považovat eutrofizaci, opouštění luk a pastvin, lokálně i zalesňování.
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
Zapojená společenstva s převahou vysokých širokolistých bylin, zjištěná ve zkoumaném
území ve vlhkých depresích a podél drobných potůčků v montánním a v subalpínském
stupni. Vzhled porostů velmi výrazně ovlivňují jejich dominanty, mj. zastoupení druhů
subalpínských vysokobylinných niv. Charakteristickými druhy jsou devětsil lékařský
(Petasites albus) a papratka horská (Athyrium distentifolium), případně krabilice chlupatá
(Chaerophyllum hirsutum).
Tento typ vlhkých vysokobylinných společenstev je v zájmovém území rozšířen jen
maloplošně, v dolním úseku lanovky lokálně najdeme i poněkud souvislejší porosty na
místech, kde v průseku lanovky ze svahu vyúsťují drobné vodoteče a stružky. Očekáváme,
že může dojít nanejvýš k mírnému negativnímu ovlivnění stanoviště v důsledku
zakládání nových podpěr v dolním úseku rekonstruované lanovky (hloubení základových
jam, pojezd techniky, lokální narušení hydrických poměrů). Porosty tohoto stanoviště se jinak
vyskytují roztroušeně po celém území EVL Krkonoše (celková rozloha ~770 ha), celkové
odhadované ovlivnění v posuzovaném území i s případnou drenáží mezi novými patkami
podpěr lanovky se dotkne max. několika desetin ha porostů, což z hlediska EVL
nepředstavuje významný negativní vliv na toto stanoviště.
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
Jedná se o extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných
travin jako je ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava červená. Mezofilní
louky se v území EVL Krkonoše aktuálně vyskytují převážně ve středních a nižších polohách
v blízkosti sídel. Mapování biotopů ani průzkum zájmového území přímo v terénu výskyt
tohoto stanoviště neprokázaly ani v bližším okolí, předmět ochrany proto není v důsledku
rekonstrukce lanové dráhy nijak ohrožen.
6520 Horské sečené louky
Předmět ochrany představují extenzivně hnojené, středně vysoké, zapojené jedno- až
dvojsečné hospodářsky využívané louky v horských polohách. Z botanického hlediska se
jedná o louky svazu Polygono-Trisetion, charakteristické dominancí trojštětu žlutavého
(Trisetum flavescens), psinečku obecného (Agrostis capillaris), kostřavy červené (Festuca
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rubra), s montánními druhy bylin, jako např. rdesno hadí kořen (Bistorta major), třezalka
skvrnitá (Hypericum maculatum), kakost lesní (Geranium sylvaticum). V rámci mapování
biotopů byl jediný porost typu mapován na louce u dolní stanice lanovky (biotop T1.2 horské trojštětové louky), výskyt a kvalita byly následně ověřovány v terénu. Jedná se však o
částečně ruderalizovaný porost s hojnou účastí bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria),
Potenciální ohrožení stanoviště představuje hlavně zastavování pozemků, přehnojování
nebo jejich plošné opouštění a následné zarůstání. Vzhledem k tomu, že je do plochy
s výskytem tohoto stanoviště směřována pouze výstavba jediné podpěry (navíc zcela u
okraje porostu pod stávající dolní stanicí lanovky), lze předpokládat v době provozu
nanejvýš velmi mírné negativní ovlivnění předmětu ochrany. Možné ovlivnění v etapě
výstavby (např. pojezdem mechanizace, skládkováním materiálu apod.) je nicméně nutno
minimalizovat v rámci opatření pro předcházení vlivů.
7110 Aktivní vrchoviště
Jedná se o přirozeně otevřená společenstva vodou bohatě zásobených vrchovišť obvykle
s mozaikovitou strukturou, dominují rašeliníky, některé druhy ostřic a nízké keříčky šichy
nebo klikvy. Hlavním ekologickým faktorem je voda, které je v případě těchto společenstev
silně kyselá, s nepatrným obsahem živin a bazických iontů. Pro existenci vrchovišť je důležitá
převaha příjmu srážkové vody nad jejím výparem. Tento předmět ochrany se ve zkoumaném
území nevyskytuje (nejbližší výskyty jsou známy na Úpském rašeliništi apod.), nelze
předpokládat jeho přímé negativní ovlivnění v souvislosti s hodnoceným záměrem.
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
Oligotrofní prameništní rašeliniště, jejichž existence je přímo podmíněná hlavně minerálně
chudým podložím na stanovištích sycených podzemní vodou s minimálním obsahem iontů.
Dominantní postavení v této vegetaci má souvislé mechové patro s převažujícími rašeliníky
(Sphagnum spp.), z vyšších rostlin se uplatňují zejména nízké ostřice (Carex spp.), a další
druhy šáchorovitých (suchopýry – Eriophorum spp.), dále např. zábělník bahenní (Potentilla
palustris) apod. Společenstva osidlují hlavně svahové nebo údolní polohy, ale také
prameniště a místa v blízkosti potoků na chudém geologickém podloží, případně navazují na
okrajové zóny vrchovišť. Příznivý stav porostů může být ohrožen především v důsledku
hnojení, celkové eutrofizace prostředí a následné expanze konkurenčně silných druhů či
dřevin. Tento typ stanoviště nebyl v řešeném území zjištěn a posuzovaným záměrem
nebude negativně ovlivněn.
8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a
Galeopsietalia ladani)
Vzácně rozšířená společenstva na kyselých, vlhkých, často ne zcela zpevněných sutích,
též na úpatí skalek v nejvyšší polohách hor a v prostorách karů. Vegetace, v níž dominují
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mechy a lišejníky, vytváří nízké nezapojené porosty dorůstající výšky 30 cm. Z travin zde
najdeme metličku křivolakou, psineček alpský a bezkolenec modrý. Tento typ stanoviště se
v území záměru nevyskytuje a nebude posuzovaným záměrem negativně ovlivněn
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Rozvolněné skalní trávníky, strukturu jejich porostů zpravidla určují drobné acidotolerantní
kapradiny, např. sleziníky (Asplenium spp.), i kapradiny robustnější, např. Dryopteris filixmas. Nad hranicí lesa pak dominují zejména vytrvalé trávy (psineček alpský, kostřava nízká).
Bohatě vyvinuto bývá mechové patro. Těžištěm rozšíření tohoto stanoviště v EVL Krkonoše
jsou karová údolí se skalnatými svahy – nejblíže Obří důl, Úpská jáma apod. Negativní
ovlivnění předmětu ochrany posuzovaným záměrem lze vyloučit.
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Tato jednotka je významným biotopem zejména pro bezobratlé živočichy, často slouží i
jako zimoviště pro netopýry. Obvykle se jedná o jeskynní systémy či pseudokrasové
prostory, v rámci EVL Krkonoše sem však patří především některá opuštěná důlní díla.
V hodnoceném území není zpracovatelům známo rozšíření odpovídajících stanovišť, ačkoliv
v masivu Sněžky se zřejmě štoly či obdobné prostory nacházejí (mapováním biotopů ani
botanickým průzkumem nebyly jejich výskyty zachyceny). Jakékoliv vlivy na tento předmět
ochrany lze nicméně prakticky vyloučit, a to především k charakteru záměru, situovaném
zcela na povrchu terénu či nad ním.
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Druhově chudé acidofilní bukové lesy (ve vyšších polohách také smíšené smrko-jedlobukové porosty), které se v Krkonoších vyskytují na výše položených svazích až k horní
hranici lesa, zvláště na minerálně chudých horninách. Keřové patro je málo vyvinuté, tvoří ho
zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře převažují acidofilní a oligotrofní
druhy (bika hajní – Luzula luzuloides, šťavel kyselý – Oxalis acetosella apod.). Ohrožení
předmětu ochrany představuje nejčastěji přezvěření, převod na jehličnaté kultury,
fragmentace a narušení stability porostů na svazích.
V zájmovém území byl při mapování biotopů vymezen jediný segment potenciálně
dotčený záměrem (v prostoru plánované nové dolní stanice lanovky u Lesovny). Při
terénních pochůzkách bylo nicméně zjištěno, že tento segment ve skutečnosti představuje
kulturní jehličnatý (smrkový) porost bez účasti buku v dřevinném patře, jedná se tedy o
pouze potenciální, nikoliv stávající bučinu. Ani v dalších částech se záměr přímo nedotýká
žádných porostů tohoto typu stanoviště, negativní vlivy na předmět ochrany proto lze
vyloučit, a to s pravděpodobností hraničící s jistotou.
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9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Mezotrofní porosty bučin a smíšených jedlo-bukových lesů zpravidla s vícevrstevným
bylinným patrem, které vytvářejí typické lesní druhy s vyššími nároky na půdní živiny. Tyto
porosty se vyskytují na různém geologickém podloží, na půdách s dobrou humifikační
schopností. Tento typ stanoviště se v území záměru nevyskytuje a nebude posuzovaným
záměrem negativně ovlivněn.

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
Vysokobylinné horské bukové lesy s příměsí javoru klenu, případně dalších dřevin, včetně
jedle a smrku. Charakteristické jsou statné horské druhy bylin – mléčivec alpský (Cicerbita
alpina), devětsil bílý (Petasites albus), bika lesní (Luzula sylvatica), havez česnáčkolistá
(Adenostyles alliariae) ad. Vyskytují se hlavně v suťových polohách krkonošských údolí.
V území hodnoceného záměru se tento typ stanoviště nevyskytuje a nebude posuzovaným
záměrem nijak negativně ovlivněn.
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Azonálně a půdním složením podmíněná společenstva smíšených javoro-jasanobukových lesů na suťových svazích, úžlabinách a roklinách na středně živných silikátových
horninách. Ve společenstvu bylinného patra se typicky uplatňují nitrofilní druhy. Tento typ
stanoviště se v území záměru nevyskytuje a nebude posuzovaným záměrem negativně.
91D0* Rašelinný les
Nezapojená dřevinná vegetace rašelinišť s rozvolněným stromovým patrem, složená
převážně z kosodřeviny, břízy pýřité, případně smrku ztepilého. V bylinném patře se uplatňují
zejména brusnice (borůvka, brusinka, klikva), bezkolenec, nízké ostřice, dále např.
suchopýry, sedmikvítek evropský apod. Výrazné je vždy mechové patro s převažujícími
rašeliníky. Příznivý stav porostů této jednotky může být teoreticky ohrožen především
v důsledku eutrofizace, znamenající expanzi konkurenčně zdatných druhů a ruderalizaci
podrostu. Tento předmět ochrany EVL (vrchoviště s klečí) se však vyskytuje výhradně mimo
zájmové území (nejblíže Úpské rašeliniště) a nebude záměrem nijak ovlivněn.

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Jedná se o obvykle nezapojené lužní porosty, tvořené většinou převládající olší šedou,
případně olší lepkavou, s příměsí javoru klenu či vrby jívy a často také se smrkem ztepilým.
Vyskytují se podél potoků a řek ve vyšších polohách a v podmáčených depresích. Charakter
bylinného patra určují vlhkomilné druhy jako devětsil bílý (Petasites albus), čistec lesní
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(Stachys sylvatica) či krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum). Ohrožující faktory
představuje možné narušení vodního režimu, vysekávání dřevin, výsadba monokultur.
Jednotka nebyla v zájmovém území při mapování biotopů zjištěna. Podle terénních
pochůzek je sice možno jako její fragmenty uvažovat některé porosty podél toku Úpy
(nedaleko plánované dolní stanice u Lesovny), avšak žádné z uvedených negativních
činností nejsou v tomto prostoru uvažovány a tak ani v případě tohoto předmětu ochrany
nelze přepokládat žádné prokazatelné ovlivnění záměrem.
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Klimaxové lesní porosty s dominantním smrkem ztepilým, v přirozených podmínkách
znatelně různověké. Ve stromovém a keřovém patře se dále uplatňují i listnáče, např. javor
klen a jeřáb ptačí. Bylinné patro má proměnlivou pokryvnost, uplatňují se v něm především
acidofilní a montánní druhy (např. trávy třtina chloupkatá a metlička křivolaká, častá je bika
lesní, dále podbělice alpská či plavuň pučivá, z kapradin žebrovice různolistá ad.). Mechové
patro má vysokou pokryvnost, zvláště u vlhčích typů smrčin. V horách jsou přirozené smrčiny
převládajícím typem lesa na svazích a plošinách s podzolovými a kamenitými půdami.
V posuzovaném území v okolí záměru se jedná o relativně rozšířený typ přírodního
stanoviště od montánního stupně výše (reprezentativnost porostů se však různí od
zachovalých až po téměř kulturní lesy, důležitým znakem je, zda se v podrostu uplatňují
charakteristické taxony horských smrčin). Porosty této jednotky nelze označit za přímo
dotčené, představují pouze „kontaktní“ vegetaci, lemující průsek lanovky, avšak vzhledem
k charakteru záměru a předpokládané vzdušné přepravě materiálu se nepředpokládají žádné
zásahy do těchto porostů, čímž lze negativní ovlivnění tohoto předmětu ochrany prakticky
vyloučit.

Shrnutí: Negativní ovlivnění rostlinných a živočišných druhů chráněných v EVL Krkonoše
nenastane. Ovlivnění přírodních stanovišť se může dotknout v úseku lanovky Pec pod
Sněžkou – Růžová hora nejspíše porostů typu 6520 (Horské trojštětové louky) či 6430
(Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně).
V úseku Růžová hora – Sněžka mohou být dotčeny porosty stanovišť 4060 (Alpínská a
boreální vřesoviště) a 6150 (Silikátové alpínské a boreální trávníky). U všech uvedených
stanovišť však lze v důsledku realizace záměru přepokládat nanejvýš málo významné
negativní ovlivnění.
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5.2 - Zhodnocení pravděpodobných vlivů zvažovaných variant
včetně „nulové alternativy“
Varianty „B“ a „C“ (rekonstrukce lanovky v jakékoliv z uvažovaných podob) jsou zcela
srovnatelné z hlediska vlivů na lokality Natura 2000 (za podmínky zachování stávající
kapacity přepravovaných osob max. 250 osob za hodinu) a nepřinášejí významné negativní
ovlivnění předmětů ochrany. Neuskutečnění záměru (var. „A“) by z hlediska cílů ochrany
lokalit soustavy Natura 2000 nepřineslo žádné bezprostřední přímé negativní ani pozitivní
vlivy (zlepšení či zhoršení stavu lokalit).
Lze však uvažovat, že v případě vyloučení rekonstrukce lanovky a jejího pokračujícího
„zastarávání“ bude docházet v nepříliš vzdálené době k častým technologickým odstávkám
provozu či k úplnému ukončení provozu (těžko představitelné, avšak nelze to zcela vyloučit).
Takový stav by z hlediska předmětů ochrany lokalit Natura 2000 znamenal pravděpodobně
spíše zhoršení stávajícího stavu. Sněžka je pro turisty velmi atraktivním cílem a v důsledku
většího počtu obousměrně proudících pěších návštěvníků by mohlo docházet k ještě
rozsáhlejšímu poškozování vegetačního krytu a půdy erozí, než za provozu lanovky (část
návštěvníků dopravená lanovkou neprochází subalpinskými a alpinskými společenstvy). Ve
srovnání s variantami B a C je proto „nulová“ varianta A z hlediska působení na předměty
ochrany hodnocena jako mírně nepříznivější.

5.3 - Možnost vzniku kumulativních efektů
Dlouhodobé působení turistické návštěvnosti nad horní hranicí lesa (či její zvyšování) je
typickým příkladem obecného ohrožení předmětů ochrany kumulativními negativními vlivy.
Plánovaná rekonstrukce lanovky však podle názoru zpracovatelů tohoto posouzení
představuje pouze zanedbatelný příspěvek k celkové zátěži a ke kumulativním účinkům na
území EVL a PO Krkonoše. Jako zcela klíčový se přitom jeví faktor zachování stávající trasy
a kapacity lanovky. Vzhledem k tomu lze očekávat spolupůsobení provozu rekonstruované
lanovky s jinými negativními vlivy návštěvnosti nanejvýše na dnešní úrovni, při současném
zmírnění některých stávajících vlivů na okolí (menší hlučnost nové technologie).
Při eventuálním zvyšování počtu přepravovaných osob a jejich kumulace ve
vysokohorském prostředí by však mohly být potenciálně negativně dotčené i další předměty
ochrany mimo vlastní trasu lanovky, dokonce i ve značné vzdálenosti od vrcholové stanice
(ze stanovišť např. vrchoviště či rašeliniště, případně z ptačích druhů slavík modráček).
Obdobné vlivy (kumulativní až synergické povahy) je přitom velmi obtížné hodnotit či
kompenzovat, optimální je jim předcházet, což je v případě hodnoceného záměru dodrženo.
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5.4 - Celkové vyhodnocení všech vlivů záměru na předměty
ochrany lokalit Natura 2000
Přímé negativní vlivy na předměty ochrany (zábory přírodních stanovišť, zhoršování jejich
zachovalosti, nadměrné vyrušování ptačích druhů či likvidace jejich biotopů) v důsledku
provedení záměru rekonstrukce lanové dráhy Sněžka pravděpodobně nenastane buď vůbec,
nebo alespoň ne ve významné míře. Pouze k mírnému negativnímu ovlivnění porostů
některých přírodních stanovišť může dojít při výměně či budování nových podpěr lanovky a
při pokládání kanalizace v průseku stávající lanovky.

Z nepřímých vlivů, které záměr pravděpodobně přinese, lze očekávat nejspíše dočasné a
jen sotva patrné zvýšení turistické návštěvnosti, případně určitý rozptyl návštěvníků v okolí
vrcholu Sněžky mimo cesty do okolních porostů alpinské a subalpinské vegetace. Uvedené
vlivy však nebudou znamenat významné ohrožení přírodních stanovišť ani populací druhů,
chráněných v EVL a v PO.

Potenciální rizika kumulace vlivů byla brána v úvahu podle principu předběžné opatrnosti.
Vzhledem k současné vysoké návštěvnosti vrcholu Sněžky (a to jak z české, tak z polské
strany) a při zachování stávající přepravní kapacity rekonstruované lanovky nevznikne
v konečném důsledku záměru vyšší než stávající zátěž. U žádného ze zmíněných druhů ani
typů přírodních stanovišť chráněných v soustavě Natura 2000 proto v důsledku realizace
záměru nedojde ke znatelnému zhoršení stavu porostů či populací.

Na základě zvážení všech potenciálních faktorů a vlivů záměru lze oprávněně usuzovat,
že vlivy spojené s realizací záměru, nebudou významně negativní pro žádný z předmětů
ochrany EVL a PO Krkonoše ani se neprojeví nepříznivě na celkovém stavu a integritě
lokalit. Přesto je vhodné eliminovat i možné méně významné vlivy dodržováním standardních
opatření k předcházení a minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (viz kapitola 6).
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6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
V průběhu hodnocení byly v souvislosti s realizací předloženého záměru shledány pouze
málo významné až zcela zanedbatelné negativní vlivy na přírodní stanoviště a druhy,
k jejichž ochraně jsou určeny evropsky významná lokalita CZ0524044 Krkonoše a ptačí
oblast CZ0521009 Krkonoše. Tyto potenciální vlivy byly definovány na principu předběžné
opatrnosti. Vznik nepříznivých dopadů těchto vlivů lze výrazně omezit zavedením
následujících opatření:
● z důvodu hluku vyvolaného pracovními stroji případně zdrojem energie a dopravním
mechanizmem (vrtulník) je možné stavbu provádět v období od 1.8. běžného roku do 30.
11., případně do vytvoření souvislé sněhové pokrývky (omezení vlivů na ptačí druhy).
● při používaní strojů s benzinovým (naftovým ) motorem zabezpečit tyto před únikem
ropných látek (motorový olej, PHM).
● v době provádění rekonstrukce co nejdůrazněji dbát na vyloučení vstupu osob do
porostů v okolí vlastní stavby zejména nad hranicí lesa a zabránění znečišťování na
živiny přirozeně chudého prostředí exkrementy – zabránění eutrofizaci vegetace (např.
instalací chemických toalet apod.)
● barvu kabinek lanovky je třeba provést v nelesklém provedení (tzv. matová barva),
která nebude vyvolávat lesklý odraz při pohybu kabinky lanovky na slunci. Nelze připustit
velkoplošné využití výrazných, křiklavých barevných odstínů tj. např. červená, žlutá,
fluorescenční typy barev atp. Doporučujeme použít neutrálních barev. Návrh
konkrétního barevného řešení povrchu kabiny lanovky doporučujeme řešit s odbornými
pracovníky správy KRNAP.
● případné odstraňování starých základových patek podpěr lanovky je třeba řešit pouze
odříznutím betonových patek cca v úrovni terénu, jejich vytrhávání je zcela nežádoucí
(zabránění erozi atd.).
● hloubení rýhy pro trasu kanalizace je třeba provádět s ohledem na maximální
zabránění erozi a splachům deponovaného materiálu (minimalizace časového úseku
mezi vykopáním a zahrnutím rýhy, zajištění okamžitého „ozelenění“ výkopu vegetací,
nejlépe s využitím drnů původní vegetace, skrytých před výkopem).
Při dodržení těchto požadavků a obecných zásad, které jsou na obdobné záměry
lokalizované v chráněných územích kladeny, v rámci samotné stavby ani následného
provozu téměř s jistotou nedojde k žádnému prokazatelnému ovlivnění předmětů ochrany.
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Hodnocený záměr „Lanová dráha Sněžka“ v hodnocené aktivní variantě C nemá
významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL CZ0524044 Krkonoše
a PO CZ0521009 Krkonoše.
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8. POUŽITÉ ZKRATKY
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EVL – Evropsky významná lokalita
KRNAP – Krkonošský národní park
NP – národní park
PO – Ptačí oblast
OP – ochranné pásmo
SAC (Special Area of Conservation) – oblast zvláštní ochrany podle směrnice 92/43/EHS
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Příloha I. – Lokalizace zájmového území záměru a rozsah lokalit soustavy Natura 2000 (přehledná mapa)
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Příloha II. – Bližší vymezení zájmového území.

Příloha III. – Karta lokality soustavy Natura 2000 – Evropsky významná lokalita
Krkonoše (Příloha nařízení vlády č. 132/2005 Sb.)
Kód lokality:

CZ0524044

Biogeografická oblast:

kontinentální

Rozloha lokality:

54979,594 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území:

NP

Typy přírodních stanovišť:
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
4030
Evropská suchá vřesoviště
4060
Alpínská a boreální vřesoviště
4070*
Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti)
4080
Subarktické vrbové křoviny
6150
Silikátové alpínské a boreální trávníky
6230*
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)
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
8110
Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8220
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310
Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140
Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
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)

Druhy:
(symbol * označuje prioritní druhy)
zvonek český (Campanula bohemica *)
vranka obecná (Cottus gobio)
svízel sudetský (Galium sudeticum *)
hořeček český (Gentianella bohemica *)
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica *)

Kraj:
Královéhradecký kraj
Katastrální území:
Babí, Bedřichov v Krkonoších, Bobr, Bolkov, Černá Hora v Krkonoších, Černý Důl, Čistá v
Krkonoších, Dolní Albeřice, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Dolní Lysečiny, Dolní Malá Úpa, Fořt,
Hertvíkovice, Horní Albeřice, Horní Lánov, Horní Lysečiny, Horní Malá Úpa, Horní Maršov,
Horní Staré Město, Hořejší Vrchlabí, Janské Lázně, Javorník v Krkonoších, Kalná Voda,
Labská, Maršov I, Maršov II, Maršov III, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Prkenný Důl,
Prostřední Lánov, Přední Labská, Rudník, Rýchory, Sklenářovice, Strážné, Suchý Důl v
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Krkonoších, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Temný Důl, Velká Úpa I, Velká Úpa II,
Vernířovice, Vrchlabí, Žacléř
Kraj:
Liberecký kraj
Katastrální území:
Benecko, Bratrouchov, Buřany, Dolní Rokytnice, Dolní Štěpanice, Františkov v Krkonoších,
Harrachov, Horní Branná, Horní Dušnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, Horní Sytová, Horní
Štěpanice, Hrabačov, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Křížlice, Mrklov, Paseky
nad Jizerou, Peřimov, Polubný, Poniklá, Příchovice u Kořenova, Přívlaka, Rejdice, Rokytno v
Krkonoších, Roudnice v Krkonoších, Sklenařice, Stromkovice, Valteřice v Krkonoších,
Víchová nad Jizerou, Víchovská Lhota, Vítkovice v Krkonoších, Vysoké nad Jizerou
Mapa lokality CZ0524044:

©AOPK ČR; vytvořeno: 12.4.2005
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Příloha IV . – Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Krkonoše (Příloha č. 2
k Nařízení vlády č. 600/2004 Sb.)
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Příloha V. – Fotodokumentace

Sněžka-Horní stanice. Celkový pohled na horní stanici a část horního úseku lanovky.

Porost horské trojštětové louky (stanoviště 6520) pod stávající dolní stanicí lanové dráhy. Jediným
plánovaným zásahem je stavba nové podpěry S3 na samém okraji louky u stávající nástupní stanice.
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Okraj lesního porostu v místě, kde má být vybudována nová nástupní stanice. Les je tvořen převážně
smrkovou kulturou, kácením nebudou dotčena přírodní stanoviště.

Detail okolí stávající podpěry P4 (ve stejném místě je plánována nová podpěra S6) v dolním úseku
LD. Vegetaci představuje porost vlhkomilných devětsilových lemů drobných potůčků, které zde
protékají mezi patkami (stanoviště 6430). Lze předpokládat, že k dotčení tohoto stanoviště dojde
pouze v lokálním měřítku, a jeho ovlivnění nebude významné z hlediska EVL.
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Mozaika stanovišť silikátových subalpínských trávníků (4060) a vřesovištní vegetace (6150) v průseku
kosodřeviny (stanoviště 4070) v horním úseku LD. Nejsou zde předpokládány žádné závažné vlivy na
tato stanoviště, nové podpěry budou umístěny v místě stávajících.
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Zvonek český (Campanula bohemica) byl v bližším okolí záměru zjištěn pouze ojediněle, při okraji
průseku lanovky mezi podpěrami P6 a P7 dolního úseku. Tento druh nebude provedením záměru
významně dotčen.
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