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1 Úvod
Posuzovaný záměr „Plán Propojení Klápa – Hraničník“ spadá do kategorie II dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (bod 10.15 – Stavby, činnosti a technologie, které
mohou závažným způsobem změnit vybrané typy přírodních stanovišť v NP, NPR, NPP a CHKO, jež jsou uvedena v příloze 7
k tomuto zákonu, a charakteristiky krajiny, které mají velký význam pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny
uvedené v příloze č. 8 k tomuto zákonu), tedy mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení. Na základě provedeného
zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, došel
Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle §22 tohoto zákona k závěru, že záměr „Regulační plán Propojení
Klápa - Hraničník má významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude proto posuzován podle výše
uvedeného zákona“. Krajský úřad došel k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru,
umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.
V červenci 2011 byl vypracován „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“ (Atelier 8000 spol. s r.o., České
Budějovice, Ing. arch. M. Krupauer, Ing. arch. D. Týfová). Je zpracován ve čtyřech variantách a stal se základním
technickým podkladem pro zpracování dokumentace EIA i naturového hodnocení.
Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo nezbytné do české legislativy včlenit právní normy Evropské unie na
ochranu přírody, konkrétně – Směrnici Rady č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků a Směrnici Rady č. 92/43/EEC o
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Stalo se tak při novelizaci zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v roce 2004. Součástí výše citovaných směrnic je povinnost zajistit územní
ochranu pro vybraná stanoviště a lokality vybraných druhů tzv. Natura 2000. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat vliv
veškerých plánovaných záměrů na tento systém územní ochrany ohrožených přírodních fenoménů. To stanovuje § 45h zák.
č.114/1992, kde je uvedeno: „Jakákoli koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit území evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO), podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a
stav jeho ochrany z uvedených hledisek…“.

1.1 Zadání
Předložené hodnocení vlivu záměru „Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“ (KRUPAUER, TÝFOVÁ – červenec
2011) na PO/EVL vzniklo na základě objednávky Atelieru 8000, spol. s r.o., č. OV – 56/2011, č. z. 10190115 ze dne 11. IV.
2011 a je vypracováno dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Důvodem
je stanovisko příslušného OOP, konkrétně Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, ze dne 16. 12.
2010, značka SZ NPS 10325/2010/2 – NPS 11207/2010 (viz příloha 8.1.). V něm je v oddílu C konstatováno, že „významný
vliv výše uvedeného záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost PO Šumava nebo celistvost EVL Šumava
nelze vyloučit“. Dále příslušný orgán ochrany přírody posuzoval předložený záměr z hlediska vlivu jeho realizace na
jednotlivé předměty ochrany EVL Šumava a PO Šumava, přičemž byly hodnoceny kvalitativní a kvantitativní parametry
území. Při hodnocení kvalitativních parametrů ve vztahu k EVL Šumava bylo zjištěno, že záměrem budou dotčena přírodní
stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny, 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum a 9130 Bučiny asociace Aspergilo-Fagetum.
Z živočišných druhů je dotčeným předmětem ochrany EVL rys ostrovid (Lynx lynx). Na základě dostupných mapových
podkladů byly následně odhadnuty kvantitativní parametry, a to následujícím způsobem. Podíl záměrem ovlivněné plochy
v případě přírodního stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny činí 0,3 % celkové rozlohy přírodního stanoviště v rámci EVL
Šumava (155525,7 ha) a v případě přírodního stanoviště Bučiny asociace Aspergilo-Fagetum činí 0,6 % z celkové rozlohy
přírodního stanoviště v rámci EVL Šumava (2569,5 ha). Zejména v případě přírodního stanoviště 9110 Bučiny asociace
Luzulo-Fagetum je orgán ochrany přírody toho názoru, že významný vliv záměru v uplatnění principu předběžné opatrnosti
nelze vyloučit. Podrobně je v tomto stanovisko popsán možný vliv na předmět ochrany EVL Šumava – rysa ostrovida. Je
upozorněno na možné riziko udržení stability jeho populace a na vznik překážky v jeho migračních trasách. Ve stanovisku je
dále konstatováno dotčení předmětů ochrany PO Šumava, konkrétně tetřeva hlušce, čápa černého, jeřábka lesního, sýce
rousného, kulíška nejmenšího, datlíka tříprstého a datla černého – jeho součástí jsou u jednotlivých druhů patřičná
zdůvodnění. Kromě výše uvedeného je upozorněno na možnou kumulaci vlivů v širším okolí v souvislosti s celoročním
pohybem osob v celé vrcholové oblasti Smrčiny a Hraničníku, a to především v důsledku implementace nových aktivit
v území se doposud nevyskytujících se (především sjezdové lyžování, horská cykloturistika).

1.2 Cíl hodnocení
Cílem tohoto hodnocení vlivu záměru (dále „naturového hodnocení“) jako součásti dokumentace EIA je zjistit, zda
plánovaný záměr „Regulační plán rozvojové plochy Propojení Klápa – Hraničník“ a související dopravní spojení Nová Pec –
Klápa má či nemá významný negativní vliv na celistvost (integritu) a předměty ochrany dotčených PO/EVL. Regulační plán
je součástí Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JČK). V rámci schválené ZÚR JČK byla hodnocená rozvojová
plocha „Propojení Klápa – Hraničník“ přeřazena do koridorů a ploch pro veřejnou dopravní infrastrukturu pod kódem D83.
Na tomto místě je vhodné poznamenat, že cílem naturového hodnocení není hodnotit či zohledňovat socioekonomické
přínosy záměru a ani navrhovat úpravy záměru.
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Doklad o příslušné autorizaci zpracovatele je v Příloze 8.2

1.3 Postup zpracování hodnocení

Jako vstupní data pro analýzu stavu předmětného území byly shromážděny dostupné informace o rozšíření a aktuálním
stavu výskytu předmětů ochrany dané lokality, a to v širším zájmovém území, a bylo vyhodnoceno, které z nich jsou
záměrem dotčené. Jako podklad byly využity aktualizované údaje z webových stránek AOPK ČR (WWW.NATURA2000.CZ,
WWW.BIOMONITORING.CZ). Dále byla využita publikovaná data, podklady poskytnuté Správou NP a CHKO Šumava a též
vlastní výsledky pozorování a terénního šetření.
Jako metodický rámec byla respektována Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb. (ROTH 2007). Významnost uvažovaných vlivů na předmět ochrany a celistvost naturové lokality byla
hodnocena podle doporučené stupnice (Tab. 1). Použité metodické postupy tak korektně respektují legislativní rámec
implementace evropských směrnic do české legislativy. Metodiky jsou plně srovnatelné s metodickými postupy jiných
členských států ES a zohledňují precedentní rozhodnutí evropského soudního dvorů v kauzách posuzování vlivů záměrů na
celistvost lokalit a předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000.
Tab. 1. – Stupnice hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany.
Hodnota

Termín

-2

Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

+1
+2

Mírně
pozitivní
vliv
Významný
pozitivní
vliv

Popis vlivu
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Vylučuje realizaci záměru (resp.
záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou
část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je
možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Mírně příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.
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2 Údaje o záměru
2.1 Název záměru: Regulační plán propojení Klápa – Hraničník
2.2 Rozsah (kapacita) záměru: Regulační plán obsahuje následující části:
•
•
•
•

Dopravní infrastruktura
Dolní terminál lanové dráhy v lokalitě Klápa
Horní terminál lanové dráhy na vrchu Hraničník
Technická infrastruktura

2.3 Umístění záměru:
Kraj: Jihočeský
Správní obvod obce s rozšířenou působností: Prachatice, Český Krumlov
Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Volary, Horní Planá
Obec: Nová Pec, Horní planá
Katastrální území: Nová Pec 705225 (obec Nová Pec, okres Prachatice) - pozemky p. č. 532, 557, 585, 591, 594/1, 594/8,
596, 598, 599/1, 599/2, 599/3, 600/1, 600/3, 602, 603/1, 603/2, 603/3, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 605/2, 606, 607, 608, 611,
612, 613, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 616, 617, 618, 720/1, 1216, 1217, 1218, 1219, 1274, 1275. Zvonková 643734 (obec
Horní Planá, okres Český Krumlov) - pozemek p. č. 913/1.
Přírodní poměry
Lokalita Klápa - Hraničník se nachází v oblasti západního Lipenska, v katastrálních územích Nová Pec (správní území
Nová Pec) a Zvonková (správní území Horní Planá). Lokalita Klápa je výjimečná svou polohou v Chráněné krajinné oblasti
Šumava, na hranici Národního parku Šumava, v blízkosti rakouského skiareálu Hochficht. Vrchol Hraničník je situován
jihozápadně od Klápy v NP Šumava. Je jedním z vrcholů hraničního masivu Šumavy, na jehož rakouské straně se rozkládá
lyžařské středisko. Z jihozápadu tvoří hranici řešeného území státní hranice, na severovýchodě hranice probíhá kolem
pozemků areálu bývalé pohraniční stráže v lokalitě Klápa. Ze severní a jižní strany tvoří hranici řešeného území křivka
plochy SR 17 (D83) vedená lesními porosty na svahu Hraničníku. Lokalizace řešeného území návrhu regulačního plánu,
včetně neřešených variant příjezdu z Nové Pece (viz dále) je patrná v obr. 1.
Nadmořská výška předmětného území mezi 835 m n. m. a 1272 m n. m. Klimaticky odpovídá mírně chladnému okrsku
chladné oblasti (CH6 a CH7). Suma srážek činí zhruba 1000 – 1200 mm, průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 35°C.
Z regionálně geologického hlediska je studované území budováno krystalinikem šumavské větve moldanubika. Hlavními
geologickými jednotkami jsou tu krystalické břidlice, granity moldanubického plutonu a pokryvné útvary. Krystalické
břidlice, které obklopují jako plášť žulové jádro masivu Plechého (1378 m), jsou zde zastoupeny biotitickou granitizovanou
pararulou. Hornina je světle hnědá až šedá, jemně až drobně zrnitá, foliace není příliš zřetelná, textura horniny je okatá. Žula
je světlá, dvojslídná, hrubozrnná – eisgarnský typ. Z kvartérních sedimentů mají největší rozsah pleistocenní soliflukční
kamenité sutě a písčité svahové hlíny s úlomky hornin.
Morfologie území je hornatá s velkou reliéfovou energií. Od lokality Klápa se povrch území pozvolna zvedá JZ směrem
k vrcholu Hraničník. Od střední části trasy k vrcholu je sklon povrchu území již příkřejší. Po povrchu jsou zde rozvlečené
bloky hornin dosahující velikosti od dm3 po 1 m3. Členitost terénu, prudké svahy, chudší podloží, často balvanité až k
povrchu (skeletovitost a nesoudržnost) vede k nebezpečí vzniku povrchové, rýhové a introskeletové eroze v případech
nedodržení technologické kázně při výstavbě LD.
Obecně je rozmanitost půdního vývoje daná především povahou podkladu a stavem reliéfu. V oblasti moldanubika jsou
půdní poměry v podstatě velmi jednotvárné. V místech, kde působí eroze, tedy i v zájmovém území, vznikají
písčitokamenité až štěrkovité půdy. V zájmovém území rozvojové plochy „Propojení Klápa – Hraničník“ jsou zastoupeny
zejména dva hlavní typy půd: Rezivé půdy s podzoly a podzoly. Rezivé půdy se vyskytují ve vyšších polohách nad 800 m n.
m. Vznikly pod kyselými horskými bučinami až smrčinami, v chladném a vlhkém klimatu. Jako půdotvorný substrát se
uplatňují hlavně zvětraliny kyselých hornin, vyvřelých a metamorfovaných. Rezivé půdy se nacházejí nejčastěji v horském
terénu na svažitém reliéfu. Podzoly jsou zastoupeny zejména v nejvyšších horských polohách ve velmi vlhkém a chladném
klimatu. Vznikaly především pod smrkovými lesy. Na skeletovitých půdách je půdní horizont pouze slabě či omezeně
vyvinut. Nestabilitu půdního substrátu a riziko půdní eroze podporuje dále výskyt řady pramenišť a lokálních mokřadů na
úbočí horského masívu Hraničník – Smrčina. Zvýšená koncentrace těchto jevů se projevuje mimo jiné na úbočích strmého,
pomístně až kaňonovitého, údolí potoka Rasovka, který stéká z úbočí Hraničníku směrem ke Klápě. Do údolí tohoto potoka
je směřována významná část posuzovaného záměru.
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Obr. 1 Schematická mapka předmětného území s vyznačením variant řešení RP a příjezdu z Nové Pece do Klápy

Komplex Smrčiny (1338 m n. m.) a Hraničního vrchu (1281 m n. m.) se nachází v jihovýchodní části Národního parku
Šumava. Území bylo historicky součástí schwarzenberského panství a dosud se zde zachovaly zbytky pralesovité vegetace
nebo se jedná o přirozené porosty ve stavu blízkém první generaci po pralese. Severní svah hory Smrčina v Trojmezenské
hornatině představuje z vegetačního hlediska svým způsobem zcela unikátní fenomén Šumavy. Na této lokalitě je dodnes
zachován zcela plynulý sled společenstev lesních vegetačních stupňů (montánního a supramontánního), a to od květnatých
bučin podsvazu Eu-Fagion, přes acidofilní horské bučiny svazu Luzulo-Fagion do supramontánního stupně, který je
reprezentován klimaxovými smrčinami svazu Piceion excelsae (as. Calamagrostio villosae-Piceetum, resp. v detailnějším
členění Vaccinio myrtilli-Piceetum), tak na Šumavě poměrně řídce se vyskytujícími vysokobylinnými papratkovými
smrčinami svazu Arhyrio alpestris-Picedion (as. Arhyrio alpestris-Piceetum). Klimaxové smrčiny porůstají hlavní hřeben
Smrčiny a Hraničníku. Z lesnického hlediska jsou vysoce kvalitní, pravděpodobně původní a místy až pralesovité lesní
porosty velice cenným genofondem hlavních dřevin Šumavy – smrku, buku, jedle, ale i klenu. Zastoupení jednotlivých
druhů stromového patra se blíží přirozenému stavu tzv. hercynské směsi, v které smrk je zastoupen méně než 60 %, buk
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přibližně 30 % a jedle místy až 10 %. Věková struktura porostů je diferencovaná a nezanedbatelná část plochy připadá na
porosty ve věku 170–200 let. Bučiny jsou charakterizovány vysokým stupněm schopnosti samoobnovy, jsou v nich
zastoupeny všechny věkové třídy, takže porosty mají dokonalý vertikální zápoj. Avšak i ve smrčinách, přes současné silné
poškození, zvláště jedinců nejvyšších věkových tříd, je patrné zmlazování. Věkově diferencovaná dolní etáž s výraznou
převahou buku dorůstá horní etáž a tvoří kostru v budoucnu stabilních lesních ekosystémů s nadnárodní přírodovědnou
hodnotou, která je ve střední Evropě nenahraditelná. Stav porostů před a po orkánu Kyrill dokumentují družicové snímky. Je
velice pravděpodobné, že k rozpadu porostů zde došlo zejména v důsledku těžby v předchozích letech
Všechny cenózy zde zastoupené mají přirozenou až původní druhovou skladbu nejen stromového, ale i bylinného patra.
Spádnicově stékající lesní vodoteče jsou provázeny druhově bohatými přípotočními lesními nivami. Tato území jsou
součástí I. zóny a II. zóny. Hodnota dotčeného území spočívá zejména v zachovalosti a stabilitě přirozených ekosystémů
(staré a strukturované smíšené porosty horských acidofilních bučin a květnatých bučin, v nejvyšších polohách pak
stejnověké porosty horských smrčin). Nejcennější pralesovité porosty jsou zahrnuty do I. zóny národního parku.
Záměr se dotýká svahů hory Hraničník v horském komplexu Smrčina v jižní části hřebene Šumavy a mozaiky luční a
křovinné vegetace mezi lokalitou Klápa a obcí Nová Pec.

2.4 Stručný popis technického a technologického řešení záměru

(údaje byly převzaty z Regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník, zpracovatel Atelier 8000 České Budějovice).

Rozvojová plocha „Propojení Klápa – Hraničník“ by měla být podrobně řešena a limitována z hlediska využití území a
ochrany životního prostředí právě hodnoceným regulačním plánem. Technické řešení je čtyřvariantní a vychází zejména ze
zadávacích podmínek objednatele.

2.4.1 Varianty RP propojení Klápa - Hraničník
Záměr byl zadavatelem předložen ve čtyřech aktivních variantách řešení Propojení Klápa – Hraničník. Hodnocení bylo
zpracováno pro všechny čtyři a navíc jako nulová varianta (E) byl zhodnocen stav bez realizace záměru, tj. zachování
stávajícího stavu a režimu využívání území. Aktivní varianty (A – D) mají následující společné prvky:
Lanová dráha kabinková, dolní terminál lanové dráhy na Klápě, vratná stanice lanovky na Hraničníku, technická
infrastruktura, parkoviště, přístupová komunikace z Nové Pece (mimo území RP).
Varianta C je variantou minimální; obsahuje pouze výše uvedené parametry.
Varianta A je variantou maximální; oproti variantě C obsahuje odjezdovou evakuační sjezdovku včetně technologie
zasněžování, další objekty na Hraničníku (restaurace, rozhledna) a technickou infrastrukturu s tímto záměrem spojenou
(vodovod, kanalizace).
Varianta B obsahuje oproti variantě C navíc: další objekty na Hraničníku (restaurace, rozhledna) a technickou infrastrukturu
s tímto záměrem spojenou (vodovod, kanalizace).
Varianta D obsahuje oproti variantě C navíc: odjezdovou evakuační sjezdovku včetně technologie zasněžování.
Varianta E nepředpokládá realizaci záměru, tj. vychází ze zachování stávajícího stavu a režimu využívání území.

Varianta A

Dopravní infrastruktura:
Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za hodinu včetně sdělovacího optického
kabelu propojující stanice lanovky.
Odjezdová evakuační sjezdovka délky 2810 m o ploše 8,6 ha
Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, dalších cca 500 míst územní rezerva
pro případné rozšíření v 2. etapě
Přístupová cesta z Nové Pece (mimo území RP)
Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické zázemí lanovky, nástupní prostory,
ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2.
Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se ze tří částí (vratná stanice lanovky, restaurace, rozhledna), 1
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 940 m2.
Technická infrastruktura:
Vodovod (lokalita Klápa a Hraničník)
Kanalizace (lokalita Klápa a Hraničník)
Plyn (lokalita Klápa)
Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník)
Technika zasněžování v linii sjezdovky (voda, elektřina, optický kabel)
Nádrž pro zasněžování na Rasovce (mimo plochu RP)
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Obr. 2 Schematická mapka předmětného území RP – varianta A

Obr. 3 Schéma příjezdů na staveniště pro variantu A a D

Varianta B

Dopravní infrastruktura:
Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za hodinu včetně sdělovacího optického
kabelu propojující stanice lanovky
Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, dalších cca 500 míst územní rezerva
pro případné rozšíření v 2. etapě
Přístupová cesta z Nové Pece (mimo území RP)
Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické zázemí lanovky, nástupní prostory,
ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2
Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se ze tří částí (vratná stanice lanovky, restaurace, rozhledna), 1
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 940 m2
Technická infrastruktura:
Vodovod (lokalita Klápa a Hraničník)
Kanalizace (lokalita Klápa a Hraničník)
Plyn (lokalita Klápa)
Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník)
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Obr. 4 Schéma příjezdů na staveniště pro variantu B a C

Varianta C

Dopravní infrastruktura:
Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za hodinu včetně sdělovacího optického
kabelu propojující stanice lanovky
Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, dalších cca 500 míst územní rezerva
pro případné rozšíření v 2. etapě
Přístupová cesta z Nové Pece (mimo území RP)
Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické zázemí lanovky, nástupní prostory,
ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2
Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se z jediné části (vratná stanice lanovky), celková užitná plocha 58 m2
Technická infrastruktura:
Vodovod (lokalita Klápa)
Kanalizace (lokalita Klápa)
Plyn (lokalita Klápa)
Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník)

Varianta D

Dopravní infrastruktura:
Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za hodinu včetně sdělovacího optického
kabelu propojující stanice lanovky
Odjezdová evakuační sjezdovka délky 2810 m o ploše 8,6 ha
Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, dalších cca 500 míst územní rezerva
pro případné rozšíření v 2. etapě
Přístupová cesta z Nové Pece (mimo území RP)
Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické zázemí lanovky, nástupní prostory,
ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2
Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se z jediné části (vratná stanice lanovky), celková užitná plocha 58 m2
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Technická infrastruktura
Vodovod (lokalita Klápa)
Kanalizace (lokalita Klápa)
Plyn (lokalita Klápa)
Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník)
Technika zasněžování v linii sjezdovky (voda, elektřina, optický kabel)
Nádrž pro zasněžování na Rasovce (mimo plochu RP)

Obr. 5 Schematická mapka předmětného území RP – varianta D

2.4.2 Popis jednotlivých částí záměru
(veškeré údaje jsou převzaty z Regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník, zpracovatel Atelier 8000 České Budějovice)

Lanová dráha: Trasa LD je vedena od dolní stanice v prostoru Klápy po horní stanici na vrcholu Hraničník. Nástupní a
výstupní plocha dolní stanice je situována v objektu dolního terminálu se vstupem z veřejného prostoru – parkoviště a z
náměstí vytvořeného technickým suterénem objektu stanice a navazujícími terénními úpravami. Výstupní a nástupní plocha
horní stanice na Hraničníku je tvořena zpevněnou plochou na zemním násypu navazující na podzemní část objektu terminálu
horní stanice. Podpěry tvaru „T“ o výšce cca 25 m mají plnostěnnou plechovou konstrukci a jsou přišroubovány k základu
pomocí kotevních šroubů. Jejich počet je předběžně stanoven na 20 ks. Šířka průseku bude dle sdělení projektanta 15,2 m.
Průsek musí být udržován v takovém stavu, aby byl možný přístup k podpěrám při provádění servisních prací a pro
eventuální evakuaci cestujících při záchranné akci.
Technologie lanové dráhy
Předpokládána je visutá lanová dráha s odpojitelnými vozy.
Technické údaje
Vodorovná délka
Šikmá délka
Převýšení
Průměrný sklon
Jízdní rychlost

2670 m
2710, 21 m
431, 5 m
16, 16 %
5, 00 m/s

Pohonná/napínací stanice
Vratná stanice
Přepravní kapacita
Počet vozů
Vzdálenost mezi vozy
Interval mezi vozy
Doba jízdy
Počet traťových podpěr:

dolní
horní
1540 - 2700 os/hod
64+64
46, 67 m
9, 33 s
9, 5 min
cca 20

Požadavky na sdělovací kabely – propojení stanic
Propojení stanic je řešeno standardně 2 zemními kabely: jeden průběžný stanice-stanice, druhý od podpěry k podpěře.
Do stejné rýhy jako sdělovací kabely lze umístit (vzdálenost 50 cm + odstínění) kabel VN.

Odjezdová evakuační sjezdovka

Nástupní prostor před stanicí lanové dráhy umožní odjezd lyžařů do skiareálu Hochficht a na evakuační odjezdovou
sjezdovou dráhu jižně od stanice LD. Sjezdovka byla navržena z důvodu zajištění řízeného bezpečného odjezdu lyžařů
z vrchu Hraničník k záchytnému parkovišti na Klápě, z důvodu zamezení neřízeného odjezdu lyžařů lesem a pro případ
záchranné akce.
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2770 m
2810 m
432 m
15, 59 %
86450 m2

Sjezdovka je navržena tak, aby byl v maximální možné míře využit koridor průseku LD a zároveň se trať vyhnula
nejcennějším porostům a podmáčeným místům. V rámci možností jsou využity optimální sklonové poměry. Byla snaha
dosáhnout minimálního příčného sklonu, aby byl zajištěn bezpečný odjezd lyžařů z vrchu Hraničník do Klápy. Šířka
koridoru sjezdovky je kolem 30 m. Není počítáno s nočním provozem sjezdovky. Na odlesněných a terénně upravených
plochách bude realizováno protierozní opatření formou šikmých odvodňovacích stružek na návodní straně zpevněných
hrubým skládaným kamenivem. Uvažovaná hustota svodnic je 30 - 50 m se sklonem cca 3 %. Vyústění stružek mimo trať
bude min. 2 m od okraje sjezdovky.

Parkoviště

Plocha parkoviště o rozměrech cca 110 – 150 m x cca 180 m je situována před dolní terminál lanové dráhy na Klápě. Její
součástí je parkoviště pro osobní automobily včetně silničních komunikací, autobusové stanoviště, odstavná stání pro
autobusy a komunikace pro pěší. Šířka komunikací je 6, 0 m (s provozem autobusů 7, 0 m). Celková kapacita parkoviště je
432 parkovacích stání, z toho 160 s živičným a 272 prašným povrchem. Stanoviště autobusů bude podélné v podobě
zastávkového zálivu o kapacitě pro 4 autobusy (max. délky 15 m) a bude sloužit pro nástup a výstup linkových autobusů),
skibusů (v létě cyklobusů) a (případně) pro výstup pasažérů zájezdových autobusů. Povrch vozovky autobusového zálivu
bude živičný. Odstavné stání s živičným povrchem má plánovánu kapacitu pro 10 autobusů. Pro pěší navržen páteřní
chodník o šířce 5 m napříč celým parkovištěm. V předloženém návrhu je dále zakreslena plocha 2. etapy (rozšíření)
parkoviště s kapacitou dalších cca 500 parkovacích míst. Tím by se celková kapacita parkoviště zvýšila na cca 930
parkovacích stání pro osobní automobily.

Dolní terminál lanové dráhy na Klápě

Objekt je složen ze tří částí (A, B, C), které jsou propojeny společným podzemním technickým podlažím.
Architektonické řešení objektu bude vycházet z tradičních stavebních materiálů – kámen, dřevo v kombinaci s moderními
materiály – sklo, kov, pohledový beton. Objekty je možné doplnit např. pohyblivými textilními stínícími prvky.
Předpokládané využití objektu:
část A – pohonná stanice LD, odbavení, kontrolní stanoviště a zázemí obsluhy, hygienické zázemí návštěvníků, sklad kabin,
strojní a technologické zázemí, dílny a sklady údržby, parkování pro potřeby objektu lanové dráhy
část B – nástupní prostory LD, bezbariérový přístup z parkoviště k nástupu a odbavení LD (výtah, eskalátory), informační
servis, pokladny, sklad kabin, technologické zázemí
část C – multifunkční objekt služeb pro návštěvníky, stravovací, ubytovací služby, servis a prodej sportovního vybavení,
sklady, zázemí zaměstnanců, parkování pro potřeby objektu, technologické zázemí
Orientační výměry:
Zastavěná plocha podzemní části objektu:
Zastavěná plocha nadzemní části objektu:
Celková užitná plocha:
Obestavěný prostor:

4927 m2
3380 m2
7840 m2
43 800 m3

Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku

Objekt je složen ze tří částí (A, B, C), osazených na společné plato, vytvořených pod vrcholem Hraničníku v návaznosti
na sjezdové tratě skiareálu Hochficht. Objekt obsahuje vratnou stanici LD, odbavení a kontrolní stanoviště a zázemí obsluhy,
nástupní plochy LD. Součástí objektu ve variantách A a B je restaurační a vyhlídkové zařízení. Architektonické řešení
objektů bude vycházet z tradičních stavebních materiálů – kámen, dřevo v kombinaci s moderními materiály – sklo, kov,
pohledový beton. Zásobování na Hraničníku bude prováděno pomocí LD, případně po sjezdovce. Není plánováno napojení
na silniční komunikaci.
Předpokládané využití objektů:
část A – otevřená vratná stanice LD na terénním náspu, odbavení, kontrolní stanoviště a zázemí obsluhy, technologické
zázemí
část B – objekt služeb pro návštěvníky, stravovací služby, hygienické zázemí návštěvníků, sklady, technologické zázemí (jen
u variant řešení A a B)
část C – vyhlídkové zařízení – rozhledna (jen u variant řešení A a B). Regulace umožňuje výhledové zvýšení rozhledny na
30 m poté, co okolní stromy vyrostou do výše cca 15 m.
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685 m2
487 m2
940 m2
3760 m3

Technická infrastruktura

Podmínkou realizace všech výše popsaných částí záměru je vybudování technické infrastruktury. Jedná se o následující
sítě: vodovod; kanalizace, plyn, elektřina (lokalita Klápa a Hraničník); technika zasněžování v linii sjezdovky (voda,
elektřina, optický kabel).
Zásobník plynu a jeho rozvody budou jen v lokalitě Klápa. Elektrický proud bude rozveden v areálu Klápy a podzemním
kabelem na vrch Hraničník. Tyto sítě jsou stejné pro všechny varianty.
V případě variant A a D budou vodovod a kanalizace projektovány pro objekty v lokalitě Klápa i pro objekt na
Hraničníku. Vodovod, kanalizace i elektřina jsou na vrch Hraničník vedeny v trase sjezdovky. Podél sjezdové trati je dále
vedena technika zasněžování (voda, elektřina, optický kabel). Podél lanové dráhy jsou vedeny pouze dva sdělovací kabely
lanovky.

2.4.3 Fáze výstavby areálu
Popis fáze výstavby vychází z Principů ZOV a z podrobných diskuzí se zpracovatelem regulačního plánu Propojení
Klápa – Hraničník (Atelier 8000 České Budějovice, Ing. arch. M. Krupauer, Ing. arch. D. Týfová).
Předmětné území lze rozdělit na čtyři staveniště:
č. 1 Dolní terminál lanové dráhy (Klápa) s venkovním parkovištěm
č. 2 Horní terminál lanové dráhy (Hraničník)
č. 3 Lanová dráha (LD) s vazbami na objekty terminálu č. 1 a č. 2
č. 4 Evakuační odjezdová sjezdovka

Staveniště - č. 1

Hlavní příjezd bude zajištěn silnicí III/1632 až po okraj Láz a dále po nové komunikaci v trase někdejší cesty na Klápu až
do místa staveniště – varianta 1. Ve variantě 2 bude příjezd veden v trase silnice III/1632 kolem dřevoskladu, pak po
stávající příjezdové komunikaci ke Klápě a nakonec po novém úseku, který se napojuje na parkoviště v Klápě. Příjezdové
komunikace budou zprvu dočasně upraveny pro pojezd nákladních automobilů, dopravu techniky, dopravu materiálu a
následně budou dostavěny do finální podoby. Tato hlavní přístupová komunikace na stavbu byla zvolena s cílem
minimalizovat zatížení obcí Nová Pec, Dlouhý Bor a Nové Chalupy.

Staveniště - č. 2

Je lokalizováno na vrchu Hraničník a logicky navazuje na staveniště č. 1, 3 a 4. Hlavní příjezd bude po komunikaci
III/1632, dále komunikací vedoucí přes stávající dřevosklad až na křižovatku se silnicí III/1631. Odtud bude trasa vedena po
stávající cestě ke Klápě a dále po lesní cestě až k Nývltovu mostu. Odtud bude v případě realizace variant A nebo D pro
dopravu využíváno horní poloviny dopravního koridoru řešeného v rámci staveniště č. 4. Ve variantách B nebo C bude
v části nad Nývltovým mostem doprava vedena v odlesněném pásu trasy LD. Pokud by skutečné terénní či povětrnostní
podmínky v době realizace neumožnily využití předpokládaných dopravních tras, bude doprava řešena pomocí nákladních
vrtulníků. Příjezd na staveniště bude tedy veden po komunikacích III. třídy, po lesních zpevněných cestách a ve ztížených
terénních podmínkách dopravního koridoru, kde lze očekávat sklony svahů do cca 17° = cca 38%. Těmto podmínkám musí
odpovídat využívaná technika.

Staveniště - č. 3

Je vedeno po hranicích požadovaného ochranného pásma LD a navazuje na staveniště č. 1 a 2. Hlavní příjezd bude stejný
jako v případě stanoviště č. 2. Přístup do jednotlivých částí prostoru staveniště č. 3. v průseku lanové dráhy bude veden
z hlavního dopravního koridoru v dolní části stávajícím průsekem (běžecká lyžařská trasa), v prostřední části svahu z lesní
cesty u Nývltova mostu, v horní části v místech křížení se staveništěm č. 4. Ostatní podmínky jsou shodné jako u
předchozího staveniště.

Staveniště - č. 4

Má návaznost na staveniště č. 1 a 2, s částečným překryvem se staveništěm č. 3. Je vedeno po hranicích sjezdovky a v
nezbytně nutném stavebním prostoru kolem souvisejících technických objektů. Hlavní příjezd bude stejný jako v případě
stanoviště č. 2.; dále bude pro dopravu využíváno horní a dolní poloviny dopravního koridoru řešeného v rámci tohoto
staveniště. Přístup do dolních částí prostoru staveniště č. 4 a 3. bude veden z hlavního dopravního koridoru v dolní části
stávajícím průsekem (běžecká lyžařská trasa), v prostřední části svahu z lesní cesty u Nývltova mostu. Dopravní koridor přes
staveniště č. 4 bude zřízen jako dočasný provizorní zpevněný komunikační koridor, jenž bude využíván pro pojezd
nákladních automobilů (NA), případně jiné těžké i ostatní techniky a pro stahování dřeva.
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Uvolnění plochy staveniště
Stávající objekty v prostoru staveniště č. 1 budou odstraněny včetně nevyužívaných inženýrských sítí. V případě
realizace variant A a D bude vzrostlá zeleň v prostoru stavenišť č. 1, 2 a 4 vykácena včetně odstranění pařezů. Staveniště č. 3
(LD) bude vykáceno v nezbytné šíři cca 15, 2 m. Souběžně s linií výkopů pod LD povede cesta o šíři cca 3 m pro dopravu
materiálu. Zde bude odfrézována nadzemní hmota pařezů. Na zbytku koridoru LD mohou zůstat pařezy zachovány.
V případě realizace variant B a C platí totéž, ale jen pro staveniště č. 1 a 2.

Inženýrské sítě:

Vodovod: Celý areál bude zásobován z veřejné vodovodní sítě obce Nová Pec, konkrétně ze stávajícího vodojemu v blízkosti
lokality Klápa, který je napojen na dvě jímací studně. Trasa je shodná s trubním vedením zasněžovacího systému (varianty
A a D), resp. vede lesním průsekem v trase LD (varianty B a C). Vodovodní řady: z vodojemu do Klápy – délka 236 m
(všechny varianty), z Klápy na Hraničník – celková délka 2840 m (var. A, D), resp. nebo 2770 m (var. B, C).
Kanalizace splašková. Je navržena jako gravitační a bude sloužit k odvedení splaškových vod kanalizací do ČOV a
vyčištěných vod do Novopeckého potoka. Splaškové vody budou přiváděny z objektu Klápa a Hraničník. Trasa z vrchu
Hraničník je shodná s výtlačným vodovodním řadem. Splašková kanalizace z objektů Klápy bude vedena v komunikaci pod
objekty v souběhu s dešťovou kanalizací ze střech budov. Navržené sběrače: z Klápy k ČOV – 325 m, z vrchu Hraničník –
2850 m (var. A a D) nebo 2772 m (var. B a C), od ČOV k dešťové kanalizaci – délka 3 m; celkem – délka 3178 m (var. A a
D), resp. 3100 m (var. B a C). Umístění ČOV je navrhováno do SZ rohu areálu za parkoviště.
Kanalizace dešťová. Bude vybudován sběrač, který bude odvádět dešťové vody ze střech (bez následného čištění), vody ze
zpevněných ploch (přes ORL) a splaškové vody z objektu Klápa a Hraničník (přes ČOV) do Novopeckého potoka.
Rozvody vody, NN, ovládacích kabelů pro zasněžování (varianty A a D)
Systém zasněžování zahrnuje výtlačné řady vody pro zasněžování s čerpacími stanicemi pro dopravu vody na sjezdovku
a trubní rozvody pro sněžná děla. Vzhledem k velkému převýšení a délce rozvodů bude systém rozdělen do sekcí
napájejících vždy určitou část sněhových děl. Výtlak vody mezi ČS0 a ČS1 akumulací v 1. PP Objektu 1 je veden v souběhu
s novou příjezdovou komunikací. Část trasy, zdroj vody a čerpací stanice ČS0 jsou mimo řešené území RP. Souběžně
s výtlakem budou uloženy kabely VN, NN a spolu s nimi budou uloženy i komunikační kabely. Rozsah: potrubí v délce 475
m, z toho v řešeném území RP 330 m. Dále bude voda pro zasněžování vedena výtlačným potrubím z ČS1 přes ČS2 na
vrchol kopce do ČS3 v trase lanové dráhy a lesním průseku pro sjezdovku. Rozsah: potrubí v délce 2800 m. Z ČS budou
napojeny rozvody vody ke sněžným dělům. Potrubím bude připojeno cca 45 hydroboxů (nadzemní prefabrikovaný plastový
sloupek s koncovkou vody pro napojení sněžného děla) rozmístěných při kraji sjezdovky. Kabely budou položeny podél
vodovodního potrubí pro hydroboxy společně s optickým kabelem pro dálkové ovládání sněhových děl. V koridoru
sjezdovky budou souběžně s výtlakem uloženy kabely VN, NN, sdělovací kabely, rozvody zasněžování, vodovodní řad pitné
vody a splašková kanalizace.
ČS0 – je plánována mimo území RP. Pro zasněžování bude vybudována nová vodní nádrž. Projektant navrhuje zahradit
údolí Rasovky cca 500 m pod Schwarzenberským kanálem a využít tak vhodnou terénní konfiguraci pro zadržení potřebného
množství vody. Na základě propočítaného potřebného množství sněhu pro zasněžování a kapacit systému zasněžování byl
předpokládaný objem vodní nádrže odhadnut na 17 000 m3. Plocha vodní plochy by tak při maximální hloubce 3 m
odpovídala zhruba 1, 2 ha. Čerpací stanice ČS1 včetně akumulační nádrže je součástí prostoru dolního terminálu LD.
Čerpací stanice ČS2 bude vybudována na okraji sjezdové trati u stávající lesní cesty. Půjde o jednopodlažní technologický
objekt s podzemním prostorem pro akumulaci vody. Čerpací stanice ČS3 je součástí podzemního podlaží horního terminálu
LD na Hraničníku.
Rozvody VN včetně trafostanic
Stavebně technické řešení vychází z výkonové bilance. Pro celou lokalitu se uvažuje elektrický příkon 2,7 MW.
Vhodným způsobem provozování jednotlivých zařízení dojde k omezení celkového soudobého příkonu lokality. Pro provoz
bude vybudováno dvojí připojení. Stávající nadzemní vedení VN ke Klápě bude před parkovištěm svedeno do zemního
kabelu a bude nově rozvedeno do nových trafostanic dle jednotlivých variant. Mimo řešené území RP bude lokalita zemním
kabelem propojena na druhou kmenovou linku (u křižovatky dnešní příjezdové komunikace se silnicí na Zvonkovou). Kabel
bude veden podél příjezdové komunikace. Stávající sloupová trafostanice bude odstraněna a nahrazena novou. Kabelové
vedení elektřiny na vrch Hraničník je projektováno v trase sjezdovky (varianty A a D) nebo lanovky (varianty B a C). Délka
rozvodů VN: Klápa 2 x 450 m, Klápa - Hraničník 2 x 2890 m, ke sloupu stávajícího nadzemního VN na Klápu - 50 m, ke
druhé VN lince 1530 m.
Sdělovací vedení pro LD
Propojení stanic LD bude provedeno dvěma podzemními kabely, jeden průběžný stanice-stanice, druhý od podpěry
k podpěře. Do stejné rýhy jako sdělovací kabely lze umístit kabel VN. Negativním jevem výstavby podzemních kabelových
vedení jsou výkopové práce při jejich pokládce. Parametry výkopu: hloubka 0, 80; šířka 0, 60 - 1, 20 m. Po uložení rozvodů
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bude proveden zásyp původním materiálem, zadrnování, ohumusování oddělenou humózní zeminou a terén uveden do
původního stavu.
Sdělovací vedení pro výrobu technického sněhu (varianty A a D).
Optické ovládací kabely pro možnost dálkové ovládání sněhových děl budou položeny podél vodovodního potrubí.
Rozsah: sdělovací kabely - trasa ČS1-ČS3 – 2800 m, trasa ČS0-ČS1 – 475 m (z toho v řešeném území RP 330 m)
Šíře výkopů pro sítě
Varianta A: sjezdovka - 3, 75 m (2x VN, kanalizace, vodovod, výtlak vody pro zasněžování, výtlak vody do sněžných děl,
NN pro zasněžování, optický kabel zasněžování); trasa LD - 0, 6 m (sdělovací kabely lanovky).
Varianta B: trasa LD - 2, 6 m (2x VN, kanalizace, vodovod, sdělovací kabely lanovky)
Varianta C: trasa LD - 1, 2 m (2x VN, sdělovací kabely lanovky)
Varianta D: sjezdovka - 3, 75 m (2x VN, výtlak vody pro zasněžování, výtlak vody do sněžných děl a hydroboxy, NN pro
zasněžování, optický kabel zasněžování); trasa LD - 0, 6 m (sdělovací kabely lanovky).

Zařízení staveniště

Hlavní zařízení staveniště je navrženo v prostoru staveniště č. 1. Objekty: skladovací plochy kryté a volné; plocha pro
parkování vozidel pracovníků stavby; mezideponie sejmutého humusu; mezideponie vytěžené zeminy potřebné pro zpětný
zásyp okolo objektů; dočasné komunikace; zpevněné plochy pro odstavení stavebních mechanismů. Na staveništi č. 2. budou
zřízeny pouze pohotovostní buňky pro pracovníky; v prostoru stavenišť č. 2, 3 a 4 budou manipulační plochy pro pohyb
stavebních mechanismů a plochy pro skladování materiálu.
Veškeré objekty a nepoužívané inženýrské sítě v bývalém areálu Klápa budou odstraněny. Vybouraná suť nevhodná
k dalšímu využití bude odvezena na vhodnou skládku. Betonová směs bude na stavbu dovážena z centrální betonárky.
Z důvodu rozmnožovacího období živočichů mohou být stavební práce v případě objektu č. 2, LD a sjezdovky prováděny
jen od 15. 7. do 30. 11., v případě č. 1 žádná speciální časová omezení nejsou.

2.4.4 Fáze provozu areálu
Varianty A a D: Lyžařské areály fungují obvykle od prosince do března v době od 9 do 16 hodin. Po ukončení denního
provozu bude probíhat úprava sjezdovky rolbou, odhadem od 17 do 19 hodin. V případě nočního přírodního sněžení probíhá
úprava sjezdovky ještě ráno cca 2 hodiny před začátkem provozu. V případě potřeby umělého zasněžení jsou po ukončení
provozu spuštěna sněžná děla, zasněžení sjezdovky trvá cca 2 hodiny. Zasněžovací technika bývá využívána obvykle 6x za
sezónu. V noční době cca od 19 h večer do 7 h ráno není počítáno s žádným provozem a pod linií lanovky a v linii sjezdovky
bude klid. S nočním provozem sjezdovky a jejím nasvícením není počítáno. Na Hraničníku budou objekty v noční době
uzavřeny. Provoz v nočních hodinách bude pouze v areálu dolního terminálu na Klápě (ubytování, restaurace, parkoviště).
Varianty B a C: Lanová dráha bude fungovat v denní době mezi 9. a 17. hodinou. V noční době není počítáno s žádným
provozem a pod linií lanovky bude klid. Na Hraničníku budou objekty v noční době uzavřeny. Provoz bude v nočních
hodinách pouze v areálu dole na Klápě (ubytování, restaurace, parkoviště).

2.4.5 Přístupová cesta z Nové Pece (mimo území RP)
Silnice

V současné době není území propojeno žádnou veřejně přístupnou komunikací. Existuje pouze účelová, pro motorová
vozidla veřejně nepřístupná, silnice z křižovatky se silnicí III. třídy III/1631 (Nové Chalupy – Bližší Lhota – Přední
Zvonková) podél bývalého Želnavského smyku a dále rovněž účelová, pro motorová vozidla veřejně nepřístupná, silnice
podél Schwarzenberského kanálu. V obou případech jde o zpevněné komunikace s živičným povrchem o šířce cca 3 – 4 m,
které nejsou ve stávajícím stavebně technickém stavu schopny plnit žádanou funkci přístupové cesty pro RP. Realizaci
navrženého RP je tedy v každém případě nutno podmínit zajištěním nových přístupových tras pro silniční dopravu.
Předpokládané varianty přístupové trasy (viz obr. 6) - nejsou předmětem návrhu RP. Nacházejí se mimo předmětné
území RP a budou řešeny samostatnou dokumentací a hodnocením:
Varianta 1 předpokládá využití stávající silnice III/1632, ovšem po její úpravě do normových parametrů shodně s ÚPnO, až
na okraj místní části Láz. Odtud má být jižním směrem vedena nová komunikace v normových parametrech šířkové
kategorie S 7,5/50 až k SV cípu parkoviště u dolního terminálu LD. Trasa je vedena ve stopě někdejší komunikace
zpřístupňující místní část Klápa.
Varianta 2 též předpokládá částečné využití stávající silnice III/1632, ovšem s odbočením po nové přeložce za
dřevoskladem. Tento úsek byl již posouzen v rámci dokumentace EIA na záměr Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a
III/1634 v úseku Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková a má již vydané kladné stanovisko. Dále je využita účelová
komunikace od dřevoskladu a poté účelová komunikace na Klápu v délce cca 1, 2 km s předpokladem jejich rozšíření do

15

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

X. 2011

normových parametrů šířkové kategorie S 7,5/50. V naznačené poloze na obr. 6 trasa přístupové komunikace opouští trasu
současné účelové komunikace Z a ve dvou podvariantách (s délkou cca 450 – 600 m) překračuje potok Rasovku a napojuje
se na SV cíp parkoviště u dolního terminálu.

Šumavská elektrická dráha

Součástí všech variant je územní rezerva pro trať ŠED ze žst. Nová Pec do navrženého území lokality Klápa (obr. 6).
Návrh v zásadě přebírá trasu dle studie zpracované projekční kanceláří IKPCE Praha (akceptovanou ZÚR v intencích
navrženého koridoru).

Obr. 6 Předpokládané varianty dopravního napojení Nová Pec - Klápa

2.5 Možnost kumulace s jinými záměry
Hlavním cílem záměru „RP Propojení Klápa – Hraničník“ je propojení české strany se stávajícím lyžařským areálem
Hochficht v Rakousku. RP je součástí ZÚR JČK, kde je záměr zařazen do dopravních staveb (D83). V současné době
v bližším okolí zájmového území probíhá, případně jsou připravovány, některé další záměry, které mohou svým
kumulativním působením ovlivňovat předmět ochrany nebo celistvost EVL, PO a FFH.
V širším území již prošel posouzením podle zákona č. 100/2001 Sb. záměr Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a
III/1634 v úseku Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková (oznámení r. 2006, dokumentace r. 2009, doplnění
dokumentace 2010, posudek 2011 – viz informační portál Cenia). Má za cíl umožnit silniční propojení Nové Pece a
rakouského lyžařského areálu Hochficht. Toto propojení je veřejností částečně vnímáno jako alternativa lanové dráhy na
Hraničník, nicméně jedná se o samostatný záměr mimo předmětné území regulačního plánu, který jako takový řádně prošel
celým procesem posouzení EIA. Rekonstrukce výše uvedených silnic zajistí lepší komunikační propojení levého a pravého
břehu Lipna i využití hraničního přechodu Zadní Zvonková – Schöneben. V zimním období lze předpokládat značný provoz
aut českých lyžařů na Hochficht, v letním období spíše naopak provoz Rakušanů směrem k Lipnu. Kumulace negativních
vlivů se záměrem „RP Propojení Klápa – Hraničník“ je nezpochybnitelná.
Dostupnost území by zlepšilo další plánované dopravní spojení Nová Pec - Klápa, a to Šumavskou elektrickou dráhou
(ŠED). Regulační plán počítá ve svém území s územní rezervou pro železniční stanici. Realizací tohoto záměru může do
území přivést další návštěvníky a kumulace vlivů je vysoce pravděpodobná. Podpora sportování v zimním i letním období
(bruslení na Lipně, síť cyklostezek kolem Lipna, právě připravované zprovoznění nové hipostezky podél Schwarzenberského
kanálu) vyvolává podnikatelské aktivity (servis, zázemí návštěvníků), které do území přivádí další turisty.
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Platný územní plán obce Nová Pec umožňuje ve svém katastru výrazný nárůst individuální bytové výstavby na ploše
přesahující 25 ha ZPF a dalších 10 ha činí plochy pro občanské vybavení, rekreaci a sport. Většina této plochy dosud
zastavěna není, nicméně první snahy o zastavění již úspěšně prošly posouzením (např. areál Moldau Park Nová Pec). Pokud
by kapacita byla naplněna, což územní plán umožňuje, nárůst zastavěné plochy a počtu lidí zde pobývajících by z hlediska
ochrany přírody mohl být závažný. Došlo by ke kumulaci negativních vlivů dramatického nárůstu počtu lidí v území
s negativními vlivy umožnění tomuto počtu lidí přístup do lesního komplexu Hraničník – Smrčina.
V okolí předmětného území jsou evidovány i další záměry. Příkladem je plán na přestavbu budov pohraniční roty
v Přední Zvonkové na víceúčelový rekreační areál. Je pravděpodobné, že takových záměrů je v území více, nicméně zda
budou realizovány, je nejisté.
Za kumulaci vlivu na dotčené lokality soustavy Natura 2000 je možné považovat zhoršování vhodného biotopu tetřeva
hlušce a rysa ostrovida kácením v souvislosti s potlačováním gradace lýkožrouta smrkového, čímž jsou rovněž přímo
poškozována přírodní stanoviště (konkrétně zejména horské smrčiny).

2.6 Možné přeshraniční vlivy
Předmětné území záměru RP Propojení Klápa – Hraničník bezprostředně sousedí s lokalitou Natura 2000 na rakouské
straně, jde konkrétně o FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler. Je nasnadě, že bylo nezbytné věnovat se i této lokalitě a
vyhodnotit míru vlivu plánovaného záměru na ni.

2.7 Údaje o vstupech
2.7.1. Půda
Zábor půdy při realizaci záměru RP lze rozdělit na dočasný a trvalý. Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou
dotčeny stavebními činnostmi. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále
budou sloužit svému původnímu účelu.
Shrnutí záboru v území RP:
varianta
Trvalý zábor (m2)
A
54 563
B
54 563
C
53 259
D
53 259

Dočasný zábor (m2)
127 208
69 571
69 571
127 208

Zábor půdy při souvisejícími stavbami - příjezdová komunikace a nádrž zasněžování (mimo záměr RP):
Příjezdová komunikace – při variantě 1 činí cca 1, 08 ha, při variantě 2(a) cca 1, 73 ha a při variantě 2(b) cca 1, 62 ha.
Varianta 1 prochází přes ZPF a ostatní plochy, varianty 2(a) a 2(b) by zabíraly ZPF, PUPFL i ostatní plochy.

2.7.2 Voda.
Areál Klápa – Hraničník bude napojen na veřejnou vodovodní síť obce Nová Pec, a to ze stávajícího vodojemu v lokalitě
Klápa. V průběhu výstavby záměru bude potřeba voda pro stavební práce (betonování patek stožárů lanovky, výstavba
dalších objektů, především objektů na Klápě (všechny varianty) a objektů na Hraničníku (různé dle variant). Dále bude
potřeba voda v sociálním zařízení staveniště a pitná voda pro potřeby zaměstnanců stavební firmy. Na začátku stavby bude
vybudována definitivní přípojka vody. Voda potřebná pro provoz dočasného objektu ZS - buňkoviště a ZS v části staveniště
č. 1 bude zajištěna staveništní přípojkou napojenou na stávající rozvod vody. Voda pro staveniště č. 2 bude muset být
dočasně řešena zásobníky na vodu. V okamžiku zrealizování přípojek vodovodu bude provedeno připojení na tyto přípojky.
Voda pro staveniště č. 3 a 4 – zde se nepředpokládají žádné vysoké nároky na vodu; v případě potřeby bude řešeno dopravou
vody v zásobnících.
Provoz areálu bude vyžadovat potřebu pitné vody jak pro zaměstnance areálu, tak pro návštěvníky. Voda bude potřeba v
objektu technického a provozního zázemí na Klápě. V případě realizace variant A nebo B bude potřeba voda i pro objekt na
Hraničníku. Rozvody vody ze stávajícího vodojemu na Klápě budou budovány nově.
Varianty A a B: denní spotřeba vody 58, 25 m3; roční spotřeba vody 21261, 25 m3
Varianty C a D: objem odebírané vody bude nižší o objem vody pro restauraci na Hraničníku.
Varianty A a D: bude potřeba voda na zasněžování sjezdové trati o ploše 8, 6 ha a na žádanou výšku sněhové pokrývky 30
cm, což odpovídá 25935 m3 sněhu (12840 m3 vody na jedno zasněžení). Existuje předpoklad 6x zasněžení za sezónu. Jako
zdroj vody pro zasněžování je plánováno vybudování přírodní vodní nádrže zahrazením údolí Rasovky cca 500 m pod
Schwarzenberským kanálem. Bude využita vhodná terénní konfigurace údolí. Předpokládaný objem vodní nádrže byl
odhadnut na 17000 m3, což odpovídá ploše cca 1, 2 ha při hloubce 2-3 m.
Co se týče požární vody, je předpokládáno zřízení požární nádrže o objemu 35 m3 v podzemí objektu na Klápě. Požární
nádrž v podzemí objektu na Hraničníku by byla budována jen pro varianty A, B a D.
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2.7.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje.
Při výstavbě lanové dráhy bude stavebním materiálem vlastní technologická část lanovky – opěry, lana, sedačky,
pohonný elektromotor. Pro výstavbu patek pro uchycení podpěr bude zapotřebí cca 360 m3 betonu (20 patek 3x3x2 m).
Největší objem materiálu je nutný pro výstavbu objektů. Budou zapotřebí stavební materiály pro výstavbu objektu
technického a provozního zázemí na Klápě (všechny varianty) a na Hraničníku (varianty A a B) - cihly, beton, dřevo, písek,
ocel, měděný plech, kámen. Množství potřebných materiálů bude možné vyčíslit až v dalších stupních projektové přípravy.
Odhad množství materiálu potřebného k vybudování silnic a parkovišť s živičným povrchem. Záměr počítá
s následujícími plochami:
Lokalita Klápa (území RP):
Páteřní komunikace
5 120 m2
Parkovací stání zpevněné
4 095 m2
Zásobování
840 m2
Celkem
10 055 m2
Příjezdové silnice kategorie S 7,5/50 (mimo území RP):
Var. 1
- délka cca 1440 m, nová komunikace, plocha 10800 m2
Var. 2(a) - délka cca 1350 m, nová komunikace, plocha 10125 m2
- délka cca 1600 m, rozšíření z 3 m na 7,5 m, plocha 7200 m2
Var. 2(b) - délka cca 1200 m, nová komunikace, plocha 9000 m2
- délka cca 1600 m, rozšíření z 3 m na 7,5 m, plocha 7200 m2
Z výše uvedených údajů lze stanovit orientační potřebu materiálu z plochy vozovky a z její obvyklé konstrukční výšky 0,
6 m:
Plocha na Klápě:
10055 x 0,6 = 6033 m3
Příjezdová silnice ve variantě 1:
10800 x 0,6 = 6480 m3
Příjezdová silnice ve variantě 2a: 17325 x 0,6 = 10395 m3
Příjezdová silnice ve variantě 2b: 16200 x 0,6 = 9720 m3
Orientační potřeba materiálu se tedy bude pohybovat kolem 12, 5 – 16, 5 tis. m3 při různých variantách příjezdu. Použité
materiály budou štěrk, makadam, kamenivo a povrchová vrstva z asfaltového betonu nebo ze živičné směsi. Stanovená
potřeba materiálu bude navýšena o další materiály z betonu (mostní konstrukce, roury) a z oceli (zábradlí, dopravní značení).
Rozdíly mezi variantami jsou malé a materiál bude pokryt produkcí stávajících kamenolomů a obaloven živičných směsí
v oblasti. Za stavební materiál je možné považovat i zeminu. Dle předběžných výpočtů projektanta se očekává přebytek
výkopového materiálu.
Pohonné hmoty pro stavební stroje a mechanismy budou na staveniště přiváženy v cisternách, oleje v barelech. Nákladní
automobily budou zřejmě zásobovány pohonnými hmotami u čerpacích stanic mimo staveniště.
Elektrická energie potřebná pro fázi výstavby bude zajištěna zřízením staveništní přípojky ze stávajícího vedení VN, v
případě potřeby bude využíván mobilní diesel agregát. Pro provoz bude vybudováno dvojí připojení. Stávající nadzemní
vedení VN ke Klápě bude před parkovištěm svedeno do zemního kabelu a rozvedeno do nových trafostanic dle jednotlivých
variant. Za provozu bude potřeba elektrická energie především pro pohon strojovny LD, elektrospotřebiče na Klápě, objekt
na Hraničníku (různé dle variant), pro čerpání vody a zasněžování sjezdové dráhy (různé dle variant). Určitou spotřebu
elektrické energie mají i ostatní zařízení: ČOV, zásobníky plynu, čerpání pitné vody, osvětlení. Příkon elektrické energie:
Varianta A - 2, 70; varianta B - 0, 72; varianta C - 0, 66 a varianta D - 2, 60 MW.
V případě varianty A a D je souhrnná bilance elektřiny nad hranicí kapacity. Hlavní odběry jsou však LD a zasněžování,
které však bude v provozu až po ukončení provozu LD, nebude tudíž docházet k maximálnímu odběru. Je počítáno s tím, že
bude stanoveno provozní opatření, které by omezilo souběh těchto odběrů.
Pro vytápění objektů na Klápě a pro ohřev teplé vody bude využit zemní plyn. V okrajové části plochy parkoviště je
vyčleněno místo, kde bude umístěna zásobníková tlaková stanice propanu s výparníkem o objemu 17000 l.
Použití vhodné směsi k zatravnění sjezdovky a lanové dráhy v lesních porostech bude stejně jako projekt sadových úprav
v areálu na Klápě konzultováno s příslušným orgánem ochrany přírody (Správa NP a CHKO Šumava).

2.7.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
Součástí výstavby je intenzivní přeprava stavebních materiálů, ornice a výkopového materiálu. Ornice bude dopravována
do zemníků a posléze bude využita na místech definitivního určení. Zpracovatelem ZOV byla bilance vyčíslena na cca 700
m3 odpadů z bourání objektů a 10350 m3 přebytečné zeminy z výkopů. Tyto objemy budou ze staveniště odvezeny
nákladními automobily. Vyčíslení jízd je uvedeno v této kapitole níže.
Technika pro fázi výstavby
Zajištění a výkop stavební jámy, zemní práce: pásové rypadlo např. CAT; rýpadlo – nakladač; nákladní automobil (např.
MAN, MERCEDES, TATRA apod.)
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Základové konstrukce a nosná konstrukce budovy: věžový jeřáb; mobilní jeřáb; čerpadlo betonové směsi; automix (např.
MAN, MERCEDES, TATRA apod.); cirkulárka / motorová pila; svářecí trafo; kompresor; sbíjecí kladivo; nákladní
automobil (např. MAN, MERCEDES, TATRA apod.); lehký nákladní automobil (do 3,5t).
LD (traťové podpěry, horní stanice): kráčející bagr např. MENZIMUCK; pásové vozidlo např. DUMPER; automix na
dopravu betonové směsi (např. MAN, MERCEDES, TATRA apod.); mobilní jeřáb; nákladní vozy např. TATRA, MAN,
MERCEDES apod.
Inženýrské sítě - pokládka, zásyp rýh: mobilní jeřáb; kolový nakladač (bobcat apod.); automix na dopravu betonové směsi
(např. MAN, MERCEDES, TATRA); nákladní vozy např. TATRA, MAN, MERCEDES apod.; lehký nákladní
automobil (nosnost do 3 t); vibrační válec malý - hutnění zásypů rýh
Komunikace - vrstvy vozovky: kolový nakladač (bobcat apod.); kompresor, sbíjecí kladivo; silniční válec; vibrační válec
Odlesnění: pásové dozery např. CAT; harvestor na rameni na pásovém podvozku např. CAT; speciální technika na stahování
dřeva; NA pro odvoz dřeva
Podmínkou realizace záměru je vybudování příjezdové cesty. Navrženy jsou dvě varianty příjezdu – viz kap. 4.2.5
V zájmovém území nebylo prováděno pravidelné sčítání dopravy, nicméně zpracovatelem dopravního řešení regulačního
plánu byl proveden kvalifikovaný odhad dopravního zatížení:
• III/1631 průtah Nové Chalupy 300 vozidel/den celkem (z toho 80 těžkých)
• III/1631 Nové Chalupy - Zvonková 150 vozidel/den celkem (z toho 60 těžkých)
• III/1632 Želnava - Nová Pec, křižovatka 600 vozidel/den celkem (z toho 120 těžkých)
• III/1632 Nová Pec křižovatka - Láz 200 vozidel/den celkem (z toho 70 těžkých)
Z navrhované kapacity parkoviště budovaného v první etapě byl generován objem dopravy (s předpokladem 1 obrátka á
1 stání, průměrné využití parkoviště v zimním období 80 %, a to ze všech stání, v letní době 60 %, a to pouze z parkovišť s
živičným povrchem); provoz hotelu, zásobování restaurace), zájezdové autobusy v zimním období 100 % kapacity, v létě 0,
linkové autobusy v zimě v taktu 30 min. (po dobu 12 hod./den), v letním období dtto á 60 min.). Dopravní zatížení na
příjezdové komunikaci po realizaci záměru v první etapě kapacity parkoviště bylo odhadnuto v zimě na 800 vozidel/den
celkem (z toho 70 těžkých), v letní době 260 vozidel/den celkem (z toho 30 těžkých).

2.8. Údaje o výstupech
2.8.1 Ovzduší.
V době stavby dojde dočasně ke zvýšení zátěže v okolí záměru – liniovým zdrojem emisí bude automobilová doprava
osob a materiálu. Tyto emise budou tvořeny prachem a plynnými složkami (SO2, NOX, CO). K dočasnému zvýšení zátěže
dojde podél hlavních příjezdových tras. Plošným zdrojem emisí bude samotné staveniště. Hlavním druhem emisí bude prach
produkovaný zejména při terénních úpravách. Stavební mechanismy a automobily využívané při stavbě budou dalším
zdrojem emisí.

2.8.2 Odpadní vody.
V sociálním zařízení staveniště budou vznikat splaškové odpadní vody. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s
Nařízením vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech č. 61/2003 Sb. Během provozu
budou zdrojem splaškových odpadních vod objekty na Klápě (všechny varianty) a na Hraničníku (ve variantách A a B).
Splaškové vody budou odvedeny kanalizací do ČOV a vyčištěné vody poté do Novopeckého potoka. Silnice a část
parkoviště se živičným povrchem bude odvodněna přes odlučovač ropných látek. Do recipientu, kterým bude Novopecký
potok, bude odvedena spolu s vyčištěnou vodou z ČOV. Dešťová voda ze střech bude odváděna bez předčištění rovněž do
Novopeckého potoka.

2.8.3 Odpady.
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů. Na základě zkušeností lze předpovědět především vznik odpadů ze
skupiny 17 Stavební a demoliční odpady dle kategorizace ve vyhlášce MŽP ČR č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Za odpad je považován i přebytečný výkopový materiál. Za provozu bude areál zahrnut do odpadového
hospodářství provozovatele. Bude vedena evidence odpadů, ve které bude stanoveno množství, místo vzniku a způsob
odstraňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících při provozu areálu.
Během provozu záměru Propojení Klápa – Hraničník bude vznikat převážně běžný komunální odpad. Shromažďován
bude v odpadních nádobách situovaných ve vazbě na navrhované parkoviště a ostatní zařízení.

2.3.4 Hluk
Zdrojem hluku ve fázi výstavby budou zejména nákladní automobily a těžké stavební stroje. Snížení negativního dopadu
hluku na okolní krajinu a přírodu je možné vhodnou organizací výstavby (provoz těžké mechanizace jen v denní době, volba
nejpřijatelnějších příjezdových cest apod.).
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Ve fázi provozu budou zdroje hluku provoz dolního terminálu lanovky (strojovna, vzduchotechnika, chlazení, rolba,
čerpadla na vodu apod.), čistírna odpadních vod, parkoviště osobních automobilů a autobusů a příjezdová komunikace.
Hlukové znečištění bude souviset i s nárůstem počtu turistů, a to nejen v prostoru lanovka a ve dvou variantách i sjezdovky,
ale i širším okolí.

3 Údaje o lokalitě
3.1 Identifikace dotčených PO/EVL
•
•
•
•

Jako záměrem dotčené lokality jsou obecně chápány ty EVL a PO, které jsou:
v přímém územním střetu se záměrem (zábor ploch, změny reliéfu, změna biotopu);
ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk);
ovlivněny v souvislosti s prováděním záměru (rušení, příp. přímé poškození, předmětů ochrany);
ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace, změna vodního režimu)

Obr. 7 PO a EVL v ZÚ a záznamy o aktuálním výskytu některých předmětů ochrany

Teoreticky nepříznivý vliv záměru může představovat jednak přímé změny ve struktuře a funkcích biotopů (vykácení
částí porostů v trase lanovky, přístupových cest, sítí), které mohou negativně ovlivňovat jak kvalitu samotných biotopů, tak
stanovištní podmínky živočichům, které v nich žijí a zároveň jsou předměty ochrany území soustavy Natura 2000.
Sekundární negativní vlivy mohou dále vznikat v době existence realizovaného záměru a jeho provozování. Zde se jedná
především o změny mikro a mezoklimatických podmínek v porostech v okolí lanové dráhy a zvýšení nestability porostů vůči
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přírodním disturbancím (např. vichřice, mokrý sníh) následně vyvolávající změny ve způsobu hospodaření v lesních
porostech. Realizace záměru by mohlo dále výrazně zvýšit antropické zatížení území a s ním související tlak na biotopy a
v území žijící živočichy (rušení hlukem, sešlapem, eutrofizace), a to včetně období, kterou doposud v území klidová (zima,
jaro, podzim), a aktivitami v území doposud neexistujícími (vjezdy horských kol, lyžování na české straně pohoří).
Záměr se podle uvedených kritérií může teoreticky dotýkat třech naturových lokalit, a to EVL Šumava (kód CZ
0314024), PO Šumava (kód CZ0311041) a FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (kód AT3121000).

3.2 Popis dotčených naturových lokalit
3.2.1 Ptačí oblast Šumava (CZ 0311041).
PO se nachází v jižních Čechách, při státních hranicích s Rakouskem a Německem, a to mezi obcemi Železná Ruda,
Nýrsko, Hartmanice, Nicov, Nové Hutě, Borová Lada a Strážný. Zahrnuje celý Národní park Šumava a podstatnou část
CHKO Šumava. V nejdelším místě měří cca 61 km, v nejširším 22 km. Její celková rozloha dosahuje 97493 ha. Nadmořská
výška se pohybuje mezi 530 a 1378 m n. m. Na rozsáhlých plochách se zachovaly zbytky přirozených lesů. K
nejvýznamnějším patří horské klimaxové smrčiny ve vrcholových partiích nad 1100 m n. m. a smíšené smrko-jedlové lesy v
nižších polohách. Typickými ekosystémy Šumavy jsou početná vrchovištní a údolní rašeliniště, pokrytá převážně
stromovými a klečovými porosty borovice blatky (Pinus rotundata). Z nelesních stanovišť jsou významné velké komplexy
mokrých a rašelinných luk, které vznikly extenzivním obhospodařováním nebo úplnou absencí hospodaření v posledních
desetiletích. Předmětem ochrany je zde 9 ptačích druhů (viz. tab. 2).
Tab. 2 Výčet předmětů ochrany PO Šumava
Druh
Chřástal polní
Čáp černý
Datel černý
Datlík tříprstý
Jeřábek lesní
Kulíšek nejmenší
Sýc rousný
Tetřev hlušec
Tetřívek obecný

Kód
A122
A030
A236
A241
A104
A217
A223
A108
A107

Aktuální početnost
120 – 150 samců
8 – 10 párů
100 – 150 párů
60 – 90 párů
500 – 700 párů
90 – 140 párů
90 – 140 párů
cca 250 ex.
40 – 50 samců

Obr. 8 Schematická mapa PO Šumava. Zdroj: Správa NP a CHKO Šumava)
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Dotčené předměty ochrany:

Jako dotčené byly identifikovány všechny druhy v pozici předmětu ochrany, které se vyskytují v prostoru plánovaného
záměru, případně v jeho blízkosti, nebo zde mají vhodná stanoviště. V tab. 2 jsou tyto předměty označeny tučně.

Chřástal polní (Crex crex)

Patří do řádu krátkokřídlých (Gruiformes) a má palearktický typ rozšíření (ŠŤASTNÝ ET AL. 2006). Jde o tažný druh. Na
hnízdiště do střední Evropy přilétají první jedinci koncem dubna, v září až říjnu odlétají do zimovišť ve východní a jižní
Africe (HUDEC, ŠŤASTNÝ 2005). V České republice je chřástal polní rozšířen nerovnoměrně a jeho hnízdní hustota kolísá
mezi 0,2 až 2,7 ex. / km2 (ŠŤASTNÝ ET AL., L.C.). Hnízdní prostředí chřástala polního tvoří především vlhké luční porosty,
které nejsou intenzivně obhospodařovány (ŠKLÍBA, FUCHS 2002). Důležitým prvkem v hnízdních biotopech je přítomnost
kamenných snosů, pramenišť a mokřin, které poskytují při kosení luk vhodná refugia (HUDEC, ŠŤASTNÝ L.C.). Vliv na výběr
biotopu má i výška porostu, která by neměla být nižší než 20 cm. Hnízdění začíná po příletu ze zimoviště na konci května a
protahuje se až do července (SVENSSON ET AL., 2009). Velká část samic nejspíše hnízdí dvakrát ročně (HAGEMEIJER, BLAIR
1997). Hnízdo tvoří důlek v zemi, vystlaný stébly a listy. Samec tvoří se samicí svazek po dobu asi 9 dnů, poté sedí samice
na vejcích (7-13 vajec) a samec začíná lákat další samice (ŠKLÍBA, FUCHS, L.C.). O výchovu mláďat se stará pouze samice,
která krmí a vodí kuřata do stáří 5 týdnů od vylíhnutí (HUDEC, ŠŤASTNÝ L.C.). Úspěšnost hnízdění je relativně vysoká (80 –
90 %), nejsou-li zahrnuty ztráty zapříčiněné lidským hospodařením (kosení, pastva). Z výsledků telemetrie je patrné, že
chřástal polní preferuje vlhké (nikoli mokré), nehnojené a extenzivně obhospodařované luční porosty, zpravidla s řídce
roztroušenými skupinkami dřevin, jako jsou břízy, vrby, olše. Habitaty s nižším porostem jsou chřástalem často využívány
k zaopatřování potravy (BERG, GUSTAFSON 2007). Jak zjistili ŠKLÍBA A FUCHS (L.C.) na Šumavě jsou domovské okrsky
samců poměrně malé – průměrně 5, 13 ha (SD = 3,73 ha). Obecně pak definovali teritorium samce jako kruh o průměru asi
48 metrů od místa odkud se samec ozývá. Často však dochází v průběhu jednoho dne také k návštěvě okolních samců, kde
jsou vyhledávány samice. Samci se pak ale vracejí zpět do svého teritoria (ŠKLÍBA, FUCHS 2004).
Z důvodu ztráty hnízdních biotopů především vlivem intenzifikace zemědělství se areál chřástala polního posunuje stále
více na sever (BUŠEK ET AL., 2008). Kromě úbytku vhodných biotopů jsou stavy chřástala polního decimovány zemědělskou
mechanizací při kosení luk a intenzivní pastvou (KŘENEK ET AL., 2004). Důležité je také zarůstání neobhospodařovaných
ploch, čímž dochází ke změně potravní nabídky (BUŠEK ET AL., L.C.). Do dnešní doby trvá v Evropě celkový pokles stavů,
jen v některých oblastech jsou zaznamenávány mírné vzestupy (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). Se změnami ve
využívání pozemků po roce 1989 došlo v ČR k nárůstu počtu hnízdících párů, ovšem zároveň k přesunu hnízdního areálu do
vyšších nadmořských výšek – do oblastí s méně intenzivní zemědělskou výrobou. V současnosti je odhadována početnost
chřástala polního v ČR na 1500 – 1700 párů (ŠŤASTNÝ ET AL., L.C.).
V Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN je chřástal polní veden v kategorii „téměř ohrožený“ („Near Threatened“
– NT), neboť neustále dochází k dalšímu úbytku hnízdních biotopů v evropské i asijské části Ruska, kde hnízdí větší část
celosvětové populace. Na evropské úrovni je zařazen do kategorie „zranitelný“. Je veden v příloze I směrnice EU o ochraně
volně žijících ptáků, v příloze II Bonnské úmluvy a v příloze II Bernské úmluvy. Také u nás je chřástal veden v Červeném
seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ, BEJČEK, 2003) a to v kategorii „zranitelný“ – VU. Také je v naší legislativě chráněný ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Ta chřástala polního řadí mezi zvláště chráněné druhy
živočichů v kategorii „silně ohrožený“.

Obr. 9 Mapa hnízdního rozšíření chřástala polního v ČR v letech 2001-2003 (legenda: velké kroužky – prokázané hnízdění, střední
kroužky – pravděpodobné hnízdění, malé body – možné hnízdění). Zdroj: ŠŤASTNÝ ET AL. (2006).
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Předmětem ochrany je celkem v deseti PO, kromě Šumavy též Boletice, Doupovské hory, Krkonoše, Labské pískovce,
Orlické Záhoří, Králický Sněžník, Jeseníky, Libavá a Horní Vsacko.
Stav v PO Šumava: V Národním parku Šumava byly na základě inventarizačního průzkumu (1998-2002) stavy chřástala
polního odhadovány na 100 – 120 samců (Lorenc in verb.).
Předmětné území:
Výskyt chřástala polního byl v prostoru Nová Pec – Klápa zjišťován registrací volajících samců. Byla použita metoda
bodového transektu - přibližně po 300 metrech bylo zastaveno a v tichosti bylo 5 minut posloucháno volání samců.
V případě neodhalení chřástala byla na každém místě po poslechu puštěna provokační nahrávka teritoriálního hlasu tohoto
druhu. Při odhalení chřástala byl určen směr přicházejícího hlasu z více pozic a následně byl jedinec dohledán. Poté byly
charakterizovány biotopy, z nichž se samec ozýval. Sčítání bylo prováděno v nočních hodinách od 23:00 do 4:00 SEČ, kdy
je hlasová aktivita chřástala polního nejintenzivnější. Sčítání probíhalo ve dvou termínech. První proběhlo od 31. 5. do 3. 6.
2011. V tomto termínu panovalo jasné počasí s mírným severozápadním větrem, vanoucím pouze první noc. Při druhé
návštěvě území od 1. do 4. 7. 2011 bylo počasí dlouhodobě nepříznivé (vydatný déšť, silný vítr). Při silnějších nebo
dlouhotrvajících deštích minimálně část chřástalů nevolá. Trasa bodového transektu: Nová Pec (Lipno) – Láz – Raškov –
Klápa – zemědělský areál (JZD Láz) – dřevosklad – Nové Chalupy – Klápa. Během prvního termínu mapování koncem
května byli zjištěni 3 volající se samci. Všichni tři samci se ozývali 3 noci po sobě v přibližně stejných pozicích. Při druhé
návštěvě území byl zjištěn jeden volající samec. Celkem tak v roce 2011 byli zaznamenáni 4 volající samci. Na všech
lokalitách výskytu byli jedinci zastiženi v blízkosti remízků. Tři samci se nacházeli na nekosené louce (samec 1, 3 a 4) a
jeden samec byl lokalizován v těsné blízkosti pasoucího se dobytka (samec 2). Minimální vzdálenost mezi volajícími samci
činila asi 500 metrů. Přehled prostorového uspořádání volajících samců je znázorněn v obr. 10.

Obr. 10 Přehledná mapka s lokalizacemi zaznamenaných samců chřástala polního v předmětném území mezi Novou Pecí a Klápou
(TOMÁŠEK, KŘENEK)

Na základě znalosti ekologických a prostorových nároků chřástala polního (viz výše) lze stanovit potenciální výskyt
tohoto druhu v rámci dotčeného území. Vytipování potenciálně vhodných stanovišť pro výskyt chřástala polního umožňuje
citlivé nastavení managementu takovýchto lokalit. Posouzení vhodnosti biotopů pro chřástala bylo zkoumáno jednak
průzkumem terénu in-situ a jednak z podkladů veřejné evidence půdy (LPIS) a národních mapových portálů (VÚVCHOPAV, CENIA, INSPIRE). Luční porosty v zájmovém území jsou z velké části klasifikovány jako druhově bohaté, stálé
pastviny, na kterých je intenzivně chován skot. Zájmové území je Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), v
kterém se uplatňují ochranná opatření, jejichž cílem je zabránit snižování vodního potenciálu území. V rámci CHOPAV je
nezbytné zabraňovat nepříznivým změnám jakosti vod a takovým zásahům do přírodních poměrů, které by mohly negativně
ovlivnit vodohospodářskou funkci území.
V zájmovém území mezi Klápou a Novou Pecí představují vhodná stanoviště pro hnízdění chřástala polního především
louky mezofytní a vlhkomilné, které se vyskytují v blízkosti vodotečí Rasovka a Novopecký potok. První potenciálně
vhodná lokalita se nachází v blízkosti zemědělského areálu Láz, v těsném okolí bezejmenného levostranného přítoku
Novopeckého potoka. Na ně navazují mezofytní louky v okolí Novopeckého potoku směrem ke Klápě s dominancí psárky
luční, trojštětu a bojínku, kolem nichž jsou remízky a doprovodné dřeviny rozličného druhového složení (především bříza
bělokorá, jasan ztepilý, vrba jíva a topol osika). Také v okolí potoku Rasovka se nachází potenciálně vhodné luční biotopy,
které jsou částečně ruderalizované. Vzhledem ke značné heterogenitě stanovišť jak z hlediska druhové skladby zastoupených
fytocenóz, tak i s ohledem na náhlé disturbance způsobené spásáním dobytka představují potenciálně vhodné biotopy mezi
Klápou a Novou Pecí především vlhké louky v blízkosti potoků, které nejsou spásány skotem a na nichž se rozprostřeně
vyskytují dřeviny. Celková rozloha potenciálně vhodného území pro hnízdění chřástala polního činí asi 65 hektarů (obr. 11).
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Obr. 11 Mapa s vyznačením ploch s vhodným prostředím pro chřástala polního (TOMÁŠEK, KŘENEK).

Čáp černý Ciconia nigra

Čáp černý obývá mírnější části Eurasie od Beneluxu a Francie až na Dálný východ, izolovaná menší hnízdiště jsou dále
na jih a zcela oddělené hnízdiště je v jižní Africe. V Evropě se rozšíření silně měnilo: v 19. až v prvé půli 20. století zmizel
především z celé západní Evropy, po r. 1930 začalo nové šíření a dodnes znovu obsadil dříve opuštěné oblasti. V Evropě je
to, s výjimkou Pyrenejského poloostrova, výlučně tažný pták se zimovišti v subsaharské Africe. Na naše hnízdiště přiletují
zpravidla mezi půlí března až půlí dubna, opouštějí je v srpnu a v září. Hnízdním prostředím čápa černého jsou lesnaté
oblasti s tekoucími i stojatými mělkými vodami, vyžaduje dostatek zarybněných potoků a řek i v okolní nelesnaté krajině.
Dává přednost listnatým a smíšeným lesním porostům, ale bytelná hnízda používaná po více let lze nalézt i v čistě
jehličnatých lesích. Staví je převážně na bočních větvích v korunách vysokých stromů, u nás zejména buků. Snášení vajec
probíhá od začátku dubna do začátku května. Mláďata jsou vyváděna v červenci a srpnu. Potravou čápům černým jsou
především ryby přiměřené velikosti, v menší míře žáby, plazi, větší vodní bezobratlí.
Čáp černý hnízdí v současné době v lesnatých oblastech téměř na celém území České republiky, od nížin až téměř po
horní hranici lesa - v Jeseníkách a na Šumavě do 1050 m n. m (obr. 12). Celkový odhad hnízdního stavu čápa černého v ČR
v letech 2001-03 činil 300 - 400 párů (ŠŤASTNÝ ET AL. 2006). V Červeném seznamu (ŠŤASTNÝ, BEJČEK 2003) je čáp černý
přesto dosud zařazen do kategorie VU - zranitelný druh. Nebezpečí pro populaci černých čápů u nás představuje především
vyrušování na hnízdištích při lesních pracích, zejména pokud jsou prováděny v době příletu, vytváření párů a počátku
hnízdění.

Obr. 12 Mapa hnízdního rozšíření čápa černého v ČR v letech 2001-2003 (legenda: velké kroužky – prokázané hnízdění, střední kroužky
– pravděpodobné hnízdění, malé body – možné hnízdění). Zdroj: ŠŤASTNÝ ET AL. (2006).
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Předmětem ochrany je celkem v šesti PO, kromě Šumavy též Třeboňsko, Doupovské hory, Krkonoše, Horní Vsacko a
Beskydy.
Stav v PO Šumava: Čáp černý se na Šumavu se rozšířil koncem 60. let minulého století, přičemž první hnízdění bylo
zjištěno v Černém lese u Želnavy (tj. v současné PO Boletice), později pak u Černého Kříže, Českých Žlebů, na Zátoňské
hoře a na řadě dalších míst. Dnes hnízdí rozptýleně v celé oblasti, a to zejména ve zbytcích starých bučin. Jeho početnost
v letech 1998 – 2002 byla odhadnuta na 8 – 10 párů (KLOUBEC ET AL. 2006).

Datel černý Dryocopus martius

Datel černý má palearktické rozšíření, obývá většinu Evropy a Asie. Evropský areál se silně měnil s odlesňováním
v historických dobách i s následujícím zalesňováním. Po zalesnění značné části území jehličnany byla od poloviny 60. let
minulého století kolonizována část západní Evropy. Datel černý je stálý pták, delší přelety podnikají jen mladí ptáci
(FORMÁNEK, ŠKOPEK IN HUDEC, ŠŤASTNÝ ET AL. 2005). Obsazuje především souvislejší lesní celky v nížinách i v horách,
dává přednost lesům jehličnatým a smíšeným, je však schopen zahnízdit i v lesích listnatých. Hnízdní dutinu vysekává
obvykle ve stromě uvnitř narušeném. Je klíčovým druhem evropských lesů, protože je jediným šplhavcem, který vytváří
hnízdní možnosti pro jiné velké dutinové hnízdiče. Hnízdí jednou ročně, v dubnu až květnu. Potrava datla černého je téměř
výhradně živočišná, hlavně ve dřevě žijící brouci a jejich larvy a také mravenci.
Datel černý je v České republice rozšířen pravidelně po celém území. Přednost dává větším lesním komplexům, které se
vyskytují především v pahorkatinách a horách, kde vystupuje až k horní hranici lesa, např. na Šumavě byl zjištěn v 1200 m
n. m. poblíž Smrčiny u Nové Pece (KLOUBEC). Obsazuje velké teritorium, takže hnízdní hustoty jsou nízké. Celkový
početní stav datla černého v ČR byl v letech 1985-89 odhadnut na 3000-6000 párů (ŠŤASTNÝ, BEJČEK 1993), v období
2001-03 jeho početnost vzrostla na 4000-8000 párů (ŠŤASTNÝ ET AL. 2006).

Obr. 13 Mapa hnízdního rozšíření datla černého v ČR v letech 2001-2003 (legenda: velké kroužky – prokázané hnízdění, střední kroužky
– pravděpodobné hnízdění, malé body – možné hnízdění). Zdroj: ŠŤASTNÝ ET AL. (2006).

Předmětem ochrany je celkem v šesti PO, kromě Šumavy též Třeboňsko, Doupovské hory, Krkonoše, Labské pískovce a
Beskydy.
Stav v PO Šumava: KLOUBEC A BUFKA (1997) uvádějí z 31 zbytků hercynských pralesů Šumavy (včetně Černého lesa a
Bulova na území PO Boletice) hustotu 0,52 páru/10 ha, na celém území sousedícího Bavorského národního parku byla
zjištěna hustota 0,18-0,27 páru/1 km2, pouze pro horské smíšené lesy 0,22-0,33 páru/1 km2 (SCHERZINGER 1982). Početnost
datla černého v celé PO Šumava je odhadována na 100 – 150 párů.
Českou společností ornitologickou v letech 2006 a 2009 byl odhadnut podíl záměrem negativně ovlivněné populace datla
černého přibližně kolem 10 %.

Datlík tříprstý Picoides tridactylus

Datlík tříprstý je typickým prvkem avifauny tajgy, má cirkumpolární rozšíření v pásu severských jehličnatých lesích
Evropy, Asie a Severní Ameriky. Jižně od tohoto souvislého areálu žije v horách evropských i asijských řada izolovaných
populací, které jsou považovány boreomontánní relikty. Je stálý, u nás byly zaznamenány jednotlivé přelety z horského
prostředí do nižších poloh (FORMÁNEK IN HUDEC, ŠŤASTNÝ ET AL. 2005). Rozšíření datlíka tříprstého se v podstatě shoduje
s rozšířením smrku ztepilého a dalších druhů rodu Picea. Charakteristickým biotopem tohoto druhu v ČR jsou staré horské,
především jehličnaté a smíšené porosty pralesního charakteru se suchými či jinak poškozenými stromy. Hnízdní dutinu si
totiž buduje nejčastěji v suchém či nahnilém smrku či jedli. Živí se výhradně živočišnou potravou, dřevokaznými brouky a

25

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

X. 2011

jejich larvami, ale i housenkami, můrami atd. Je považován za významného konzumenta lýkožrouta smrkového. Hnízdí
jednou ročně, od poloviny dubna do července. Je velmi nenápadný a těžko zjistitelný druh, což muže být dáno i jeho nízkou
denzitou a nevýraznou hlasovou i instrumentální aktivitou.
Obsazenost čtverců v ČR datlíkem tříprstým zůstává poslední desetiletí v zásadě stejná, pohybuje se v rozmezí 5-6 %
(obr. 14). Celkový počet hnízdících párů na území ČR byl v letech 2001-2003 odhadnut na 300-500 (ŠŤASTNÝ ET AL. 2006).

Obr. 14 Mapa hnízdního rozšíření datlíka tříprstého v ČR v letech 2001-2003 (legenda: velké kroužky – prokázané hnízdění, střední
kroužky – pravděpodobné hnízdění, malé body – možné hnízdění). Zdroj: ŠŤASTNÝ ET AL. (2006).

Předmětem ochrany je celkem v pěti PO, kromě Šumavy též Novohradské hory, Boletice, Horní Vsacko a Beskydy.
Stav v PO Šumava: Vyskytuje se ve smíšených a jehličnatých lesích 6. - 8. lesního vegetačního stupně, zejména v
horských smrčinách, a to porostech klimaxových nebo svým charakterem podobných. Důležitým prvkem biotopu datlíka
jsou odumírající a odumřelé stromy a torza. Hnízdo bývá většinou v dutině jehličnatého stromu (smrk, jedle), často suchého
či ztrouchnivělého. Nároky datlíka na prostředí na Šumavě popisují detailně KOTAL (2004) a KOTAL, FUCHS (2003). Jeho
početní stavy v celé PO byly odhadnuty na 60 – 90 párů.
Českou společností ornitologickou v letech 2006 a 2009 byl odhadnut podíl záměrem negativně ovlivněné populace
datlíka tříprstého přibližně kolem 10 %.

Jeřábek lesní Bonasa bonasia

Jeřábek lesní je palearktický druh s převážně sibiřským rozšířením. V Evropě západní hranice probíhá od Norska přes
Belgii do východní Francie, na jihu zasahuje po severní Itálii, do severní Albánie a Řecka. Ve střední a západní Evropě je
rozšíření ostrůvkovité, vázané zejména na vyšší polohy a má reliktní charakter. Je stálý, existují jen krátké mimohnízdní
přesuny za potravou u severských populací. Na Šumavě se velikost hnízdních okrsků pohybuje od 18 - 40 ha (FORMÁNEK,
MÁLKOVÁ IN HUDEC, ŠŤASTNÝ ET AL. 2005). Dává přednost rozsáhlým starým lesním porostům s dobře vyvinutým
keřovým patrem se zastoupením lísky a olše. Důležité je i dobře vyvinuté bylinné patro. Nesmějí chybět světliny, zarůstající
paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (KLAUS, SEWITZ 2000). Jeřábek lesní žije monogamicky v párech, které se
vytvářejí už na podzim. Vzhledem k nenápadnému způsobu života jeřábka lesního je monitoring tohoto druhu poněkud
náročnější než u ostatních druhů tetřevovitých. Poměrně dobře jsou patrné různé pobytové známky, především trus, peří a
tradiční popeliště, v zimě i stopy. Jarní tok probíhá od poloviny března do začátku května. Pískání ale lze slyšet také od
konce července do začátku listopadu. Hnízdí od dubna do konce května. Hnízdo bývá umístěno na zemi, vesměs u paty
stromu, mezi kořeny nebo pod keři. Potrava je převážně rostlinná (pupeny, jehnědy, výhonky, semena, bobule), v letním
období se v potravě objevuje častěji živočišná složka, především drobný hmyz.
Jeřábek lesní je v ČR rozšířen jen v některých oblastech, v Čechách především na Šumavě, v Novohradských horách a
Blanském lese. Obsazenost kvadrátů jeřábkem lesním se v ČR od 70. let pohybuje v rozmezí 10 - 12 % (obr. 15). Při
posledním mapování v letech 2001-03 byly stavy jeřábka lesního odhadnuty na 900-1800 párů (ŠŤASTNÝ ET AL. 2006).
V navrhovaném Červeném seznamu z 80. let figuroval jeřábek lesní v kategorii VU – zranitelný druh a v ní zůstal i v novém
Červeném seznamu (ŠŤASTNÝ, BEJČEK 2003).

26

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

X. 2011

Obr. 15 Mapa hnízdního rozšíření jeřábka lesního v ČR v letech 2001-2003 (legenda: velké kroužky – prokázané hnízdění, střední
kroužky – pravděpodobné hnízdění, malé body – možné hnízdění). Zdroj: ŠŤASTNÝ ET AL. (2006).

Předmětem ochrany je celkem v šesti PO, kromě Šumavy též Novohradské hory, Boletice, Jeseníky, Horní Vsacko a
Beskydy.
Stav v PO Šumava: Na území PO se vyskytuje prakticky po celé ploše, kde preferuje druhově, věkově a prostorově
strukturované lesy, lemová společenstva, břehová zeleň kolem menších toků a náletové porosty listnatých dřevin na
sekundárních bezlesích. Nejvíce mu vyhovuje mozaika porostů olše, lísky a jeřábu s jehličnany. V menší míře se s ním
můžeme setkat i v zóně klimaxových smrčin a ve smíšených horských lesích. Na modelové ploše 100 km2 v okolí Rejnštejna
se v období 1972 -1999 hustota teritoriálních kohoutků pohybovala mezi 2,4-5,4 ex./100 ha (KLAUS A SEWITZ 1996). Tito
autoři definovali čtyři hlavní typy biotopu jeřábka v závislosti na nadmořské výšce: údolí s olší jako dominantním listnatým
stromem (500 - 700 m n. m.); nižší svahy s břízou a lískou jako dominantní zimní potravou (700 - 900 m n. m.), horské
smíšené lesy se smrkem, bukem a jedlí, v nichž hlavní zimní potravou jsou bukvice (900-1100 m n. m.) a horské smrčiny,
kde hlavní potravou v zimě při vysoké sněhové pokrývce je jeřáb ptačí. Stavy jeřábka v celé PO byly odhadnuty na 500 –
700 párů.

Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum

Kulíšek nejmenší obývá souvisle asi 600 - 1000 km široký pás severských jehličnatých lesů od Norska přes severní
Evropu a Sibiř až po Sachalin a střední Asii. Izolované a zřejmě reliktní postglaciální populace žijí v chladné montánní zóně
střední Evropy. Odkud pak kulíšek pronikl i do sekundárních stanovišť, např. hospodářských smrkových lesů v nižších
polohách. Kulíšek je stálým a přelétavým ptákem, který v zimě slétává z hor do nižších poloh. V ČR obývá hlavně staré
jehličnaté a smíšené lesy v horách a středních nadmořských výškách, řidčeji i v nížinách. Typickými hnízdními stanovišti
kulíška jsou diverzifikované lesní komplexy, horizontálně i vertikálně bohatě členěné (střídání okrajů starých porostů s
mladšími stádii lesa, pasekami atp.), s převahou jehličnanů. Druh je silně teritoriální, distribuce teritorií v lesích je proto v
podstatě rovnoměrná. Obhajování teritorií probíhá ve dvou obdobích, a to na jaře (březen a duben) a na podzim (září a říjen).
Hlasová frekvence samců se zvyšuje již v předjaří. Registrace hlasových projevů je jedinou efektivní metodou pro zjišťování
výskytu kulíška. V dubnu až květnu hnízdí v dutinách po šplhavcích, živí se převážně drobnými zemními savci a drobnými
ptáky.
Obsazenost kvadrátů se oproti konci 80. let minulého století téměř zdvojnásobila V letech 2001-03 byl počet kulíška v
ČR odhadnut na 1200 - 2000 párů. (ŠŤASTNÝ ET AL. 2006).
Předmětem ochrany je celkem v šesti PO, kromě Šumavy též Křivoklátsko, Třeboňsko, Boletice, Údolí Otavy a Vltavy a
Beskydy.
Stav v PO Šumava: Vyskytuje se na vhodných místech celé PO a zdejší populace je patrně nejpočetnější v celé ČR. Kulíšek
se v oblasti vyskytuje ve všech nadmořských výškách, v nejnižších a nejvyšších polohách je však jeho početnost menší. V
prostoru Plechý – Třístoličník byla na ploše 23 km2 v roce 2007 zjištěna 15 teritorií, tj. 6,5 páru/10 km2 a při odhadovaném
počtu 20-25 párů 8,7–10,9 páru/10 km2 (ČSO 2007).Jeho celková početnost zde byla odhadnuta na 90 – 120 párů. Českou
společností ornitologickou byl v letech 2006 a 2009 odhadnut podíl záměrem negativně ovlivněné populace kulíška
nejmenšího přibližně kolem 10 %.
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Obr. 16 Mapa hnízdního rozšíření kulíška nejmenšího v ČR v letech 2001-2003 (legenda: velké kroužky – prokázané hnízdění, střední
kroužky – pravděpodobné hnízdění, malé body – možné hnízdění). Zdroj: ŠŤASTNÝ ET AL. (2006).

Sýc rousný Aegolius funereus

Sýc rousný obývá euroasijské a severoamerické jehličnaté lesy (tajgu). V Evropě končí hranice souvislého rozšíření
v severovýchodním Polsku, dále na jih je rozšíření ostrůvkovité, zasahuje až po Pyreneje a na Balkán. Tyto izolované
populace bývají mnohdy označovány jako glaciální relikty. Evropská populace je překvapivě velká, čítá více než 110 000
párů a je ohodnocena jako stabilní (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). Sýc rousný je stálý a přelétavý pták, na severu jsou
samice označovány jako nomadické, zatímco ve střední Evropě jsou ptáci více usedlí (KORPIMÄKI 1986, SCHWERDTFEGER
1984). Sýc rousný preferuje staré vysokokmenné lesy ve vyšších polohách, převážně lesy jehličnaté (hlavně smrkové) a
smíšené, žije však i v lesích listnatých, u nás hlavně v bučinách. Obsazuje ale i rozsáhlé jehličnaté lesy nižších poloh, hnízdí
i na imisních holinách s jednotlivými doupnými stromy. Hnízdí od půli března do konce května v dutinách převážně
vytesaných datlem černým, rád však obsazuje i vyvěšené hnízdní budky. Živí převážně drobnými savci, na jejichž početnosti
závisí úspěšnost hnízdění.
Obsazenost kvadrátů vzrostla z 10 % v letech 1973-77 na 23 % v období 1985-89 a pak ještě o dalších 14 % (2001-03).
V období 2001-03 byla početnost sýce rousného odhadnuta na 1500 - 2000 párů (ŠŤASTNÝ ET AL. 2006). V novém
Červeném seznamu je sýc rousný zařazen mezi druhy zranitelné (ŠŤASTNÝ, BEJČEK 2003).

Obr. 17 Mapa hnízdního rozšíření sýce rousného v ČR v letech 2001-2003 (legenda: velké kroužky – prokázané hnízdění, střední kroužky
– pravděpodobné hnízdění, malé body – možné hnízdění). Zdroj: ŠŤASTNÝ ET AL. (2006).

Předmětem ochrany je celkem ve čtyřech PO, kromě Šumavy též Třeboňsko, Jizerské hory a Krkonoše.
Stav v PO Šumava: Šumava je tradičním místem výskytu sýce rousného, sýc rousný v nadmořských výškách 400-1378 m,
nejvíce lokalit leží mezi 600-1000 m (KLOUBEC 2003). Na značné části území patří k nejhojnějším sovám s hustotou až
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okolo 3–5 párů/10 km2 lesních porostů (KLOUBEC 1988, UNPUBL). V centrální Šumavě a jejím podhůří na ploše cca 5000
km2 odhadl KLOUBEC (2003) velikost hnízdní populace na 300-500 párů. Hnízdní hustota se však z roku na rok může silně
měnit podle výše potravní nabídky. Např. v letech 1991-96 na Šumavě počet volajících samců na 50bodovém transektu
kolísal podle ní v rozmezí 0,6-6,3 (KLOUBEC, PAČENOVSKÝ 1996). Českou společností ornitologickou v letech 2006 a 2009
byl odhadnut podíl záměrem negativně ovlivněné populace sýce rousného kolem 10 %.

Tetřev hlušec Tetrao urogallus

Tetřev hlušec obývá lesy boreální a mírné zóny palearktické oblasti. Žije od severního Španělska a Skotska až po střední
Sibiř. Vlivem ničení vhodného prostředí člověkem a přímého pronásledování se areál tetřeva v Evropě výrazně roztříštil, takže
jednotlivé populace nabyly reliktního charakteru (obr. 18). I v posledních 30 letech minulého století je tento ubývající trend
patrný ve většině evropských zemí, a to včetně i tak významných jako Švédsko a Finsko (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004).

ROZŠÍŘENÍ TETŘEVA HLUŠCE
VE STŘEDNÍ EVROPĚ
• boreální druh palearktické oblasti
• ostrůvkovitý charakter výskytu

Obr. 18 Rozšíření tetřeva hlušce v Evropě. Zdroj: ČERVENÝ (2006)

Tetřev hlušec je obyvatelem starých rozlehlých jehličnatých a smíšených lesů prostoupených rašeliništi, vřesovišti a
pasekami s bobulonosnými bylinami a keři, především borůvkou. Důležitá je i přítomnost mravenišť, larvy a kukly z nich
jsou významnou složkou potravy malých kuřat. Samice se o snůšku i vylíhlá mláďata stará sama, vodí je až do podzimu, kdy
se rodiny rozdělí do hejnek podle pohlaví. Obě pohlaví žijí po celý rok odděleně, setkávají se jen na tokaništích. Tehdy se
také jeho přítomnost nejlépe prokazuje, jinak totiž žije velmi skrytým způsobem. Tok začíná obvykle už v březnu, samec
začíná tokat již před rozedněním buď na silné větvi stromu, nebo na zemi.
Už od počátku minulého století, zvláště ale od 40. let stavy tetřeva hlušce v České republice prudce klesaly. Vymizel
z řady tradičních míst výskytu, zvláště v nižších polohách. Mezi lety 1955-77 se zmenšila plocha obývaná tetřevem na 10 %
původní rozlohy (FIŠER ET AL. 1979) a pokles stále pokračoval. Ještě v období 1973-77 byl druh zastižen v 11 %
mapovacích kvadrátů, v období 1985-89 už jen v 7 % a v letech 2001-03 v 5 % (obr. 19). Už při mapování v letech 1985-89
zmizel tetřev z vnitrozemí a výskyt byl omezen jen na pohraniční horstva. Tak tomu bylo i při posledním mapování 2001-03,
osídlené plochy v pohraničních pohořích se však ještě zmenšily. Přitom je zapotřebí zdůraznit, že výskyty v Krkonoších,
Brdech, na Šumavě, v Českém lese a Jeseníkách jsou částečně nebo úplně ovlivněny reintrodukcemi (ŠŤASTNÝ ET AL.
2006).
V průběhu desetiletí 1967-76 poklesly stavy tetřeva v ČR z 1229 na 459 ex. (WOLF, KOKEŠ 1979). Pozdější odhad byl
podstatně vyšší, v letech 1973-77 to bylo 530-700 kohoutů (ŠŤASTNÝ ET AL. 1987). V letech 1985-89 však početnost činila
již jen 100-150 kohoutů (ŠŤASTNÝ ET AL. 1996). V období 2001-03 byl odhad, zřejmě v souvislosti s vypouštěním uměle
odchovaných tetřevů, 150-200 kusů (ŠŤASTNÝ ET AL. 2006). Vzhledem ke katastrofálním úbytkům početnosti i vzhledem k
trvalému zmenšování obývaného území byl tetřev hlušec už v 80. letech zařazen v navrhovaném Červeném seznamu do
kategorie CR – kriticky ohrožený druh. V této kategorii zůstal i v novém Červeném seznamu (ŠŤASTNÝ, BEJČEK 2003).
Předmětem ochrany je celkem ve dvou PO, kromě Šumavy v PO Beskydy.
Stav v PO Šumava
Ještě v první polovině 20. století tetřev hlušec obýval celou Šumavu včetně vhodných stanovišť v podhůří. Nejvíce tetřevů
na Šumavě pravděpodobně žilo na přelomu 19. a 20. století (např. ANDRESKA 1986). Celostátní pokles stavů tetřevů v druhé
polovině 20. století postihl též Šumavu. Vymizeli z podhůří a téměř z jihozápadní části Šumavy, zatímco ve střední a
západní části se udržela početnější populace (KUČERA 1975). V 90. letech se zmenšování oblasti výskytu zastavilo a stavy
tetřevů začaly mírně narůstat (BUFKA ET AL. 2000). V roce 2003 se počty kohoutů vrátily na úroveň let 1963–1964, kdy bylo
na celé Šumavě napočítáno 101 kohoutů, z toho 66 kohoutů v západočeské části (WOLF, KOKEŠ 1979), přičemž prakticky
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celá šumavská populace tetřeva hlušce je soustředěna na území dnešní PO Šumava. Životaschopná populace se udržela jen
v centrální a západní části, kde i v období minima (1980-85) žilo 80-100 kusů tetřevů. Potěšitelné je, že se počty tetřevů na
Šumavě stále zvyšují: 1990 – 105 jedinců, 1994 – 178, 1997 – 192, 1998 – 190 a 1999 – 165, 2007 – asi 250 kusů. Na
Šumavě dnes žije více než 90 % celkové populace v ČR (ŠŤASTNÝ ET AL. 2006). K typickým stanovištím tetřeva na Šumavě
v současnosti patří klimaxové smrčiny, podmáčené smrčiny a náhorní vrchoviště. Jádrová území hnízdního výskytu jsou
v polohách nad 1000 m n. m., níže dochází ke hnízdění ojediněle. Téměř tři čtvrtiny (72 %) výskytů tetřeva jsou hlášeny
z acidofilních bučin a horských smrčin (ČERVENÝ 2006).

Obr. 19 Mapy hnízdního rozšíření tetřeva v ČR v letech 1973-77, 1985-89 a 2001-2003 (legenda: velké kroužky – prokázané hnízdění,
střední kroužky – pravděpodobné hnízdění, malé body – možné hnízdění). Zdroj: ŠŤASTNÝ ET AL. (2006).

Předmětné území
V rámci každoročního monitoringu populace tetřeva v PO Šumava byl v jarním období roku 2011 proveden průzkum
vrcholových částí oblasti Smrčina – Hraničník s následným sčítáním na tokaništích. Během sčítání v jarním období (duben)
roku 2011 byla zjištěna 4 tokaniště – pod vrcholem Smrčiny 2 kohouti, vrchol Alpa 1 kohout, prameniště Rasovky 1 kohout.
Pod vrcholem Hraničník nebylo žádné tokaniště potvrzeno, ale výskyt tetřeva (kohouti, slepice) je zde dokladován po celý
rok (zimní období, období toku, letní a podzimní období, LORENC IN LITT.). Prvními novodobými evidovanými údaji o
výskytu tetřeva hlušce z této části Šumavy pocházejí z přelomu tisíciletí, kdy začal první výzkum cílený na zjištění velikosti
tetřeva hlušce na Šumavě, resp. jeho distribuce a hustota v PO. Další údaje o tetřevu hlušci z posledních 10 let pocházejí od
pracovníků NP (lesnický personál a ostatní pracovníci) a externích výzkumníků, kteří dokládají výskyt slepic, kohoutů, i
pozorování kuřat (doklad o hnízdění) v oblasti Smrčina – Hraničník. Monitoring tetřeva hlušce v jarní sezóně roku 2011
potvrdil výskyt tetřeva hlušce v této oblasti a na základě kombinace všech dostupných dat (zjištění jedinci na tokaništích,
pobytové známky, náhodná pozorování – viz obr. 22) lze početnost tetřeva hlušce v oblasti Smrčina – Hraničník odhadnout
na minimálně 8-12 ex. (tj. kohoutů a slepic celkem). Oblast vrcholů Smrčina – Alpa – Hraničník je vhodným biotopem
tetřeva hlušce a tvoří zde jednu z jádrových oblastí výskytu tohoto druhu na Šumavě. V roce 2009 byli tetřeví kohouti
pozorováni z okolí Hraničníku a pobytové známky byly nalezeny i jinde v blízkosti (HORA, KLOUBEC 2009). V případě
tetřeva hlušce lze předpokládat vliv záměru na přibližně 4 % populace tetřeva v rámci PO Šumava.

30

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

1970

1991-1997

X. 2011

2000- 2004

Obr. 20 Změny v rozšíření tetřeva na Šumavě. Zdroj: ČERVENÝ (L.C.)
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Obr. 21 Závislost výskytu tetřeva na Šumavě v závislosti na nadmořské výšce. Zdroj: ČERVENÝ (L.C.)

Obr. 22 Záznamy o výskytu tetřeva hlušce v předmětném území, červeně jsou označena tokaniště, zeleně pozorování včetně pobytových známek
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3.2.2 EVL Šumava (kód CZ 0314024)
EVL Šumava je největší EVL v České republice. Zahrnuje pohoří na jihozápadě ČR při státní hranici s Rakouskem a
Spolkovou republikou Německo. Součástí EVL Šumava je NP Šumava a CHKO Šumava a část biosférické rezervace
Šumava. Území sahá od obce Svatá Kateřina (okr. Klatovy) na severozápad k obci Přední Výtoň (okr. Český Krumlov) na
jihovýchod.

Obr. 23 Schematická mapa EVL Šumava. Zdroj: Správa NP a CHKO Šumava

Zhodnocení významu
Konečná velikost (171 866,1140 ha) a tvar území jsou dány sjednocením mnoha dílčích lokalit, které mají různé
předměty ochrany. Vnější hranice lokality určuje oblast, kde je důvodem ochrany rys ostrovid, který jako poměrně velká
šelma potřebuje dostatečně velké teritorium. Uvnitř této lokality se skrývají menší území, kde jsou chráněna stanoviště –
například pro Šumavu typická rašeliniště, horské smrkové lesy nebo bučiny. Také louky, které vznikly dlouhodobou činností
člověka, jsou cenným přírodním stanovištěm a zaslouží ochranu. V rámci velké "rysí" oblasti leží ale i další území vymezená
pro evropsky významné druhy živočichů (vranka obecná, vydra říční, netopýr velký, vrápenec malý, perlorodka říční, mihule
potoční, střevlík Ménétriesův) nebo rostlin (hořeček český).
Společně s dalšími lokalitami chráněnými také podle směrnice o stanovištích 92/43/EHS v sousedních státech
(Rakousku a Bavorsku) vytváří nejrozsáhlejší velkoplošné chráněné území soustavy Natura 2000 v prostoru střední Evropy.
S „naturovými lokalitami“ sousedních států sdílí EVL Šumava řadu předmětů ochrany. Velkoplošnost tohoto území je
významná především s ohledem na potřebu zajistit odpovídají postupy péče o tzv. „primární biotopy“ soustavy Natura 2000
(HUSSLEIN ET AL. 2009), které na rozdíl od „sekundárních biotopů“, jejichž existence je podmíněna lidskou činností,
potřebují dostatečně rozsáhlé prostory pro zajištění jejich dynamické stability (PRETZSCH 2010).
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Zachování kvality a integrity biotopů EVL Šumava je klíčové také pro sousední lokality soustavy Natura 2000. Tzn., že
významné změny v biotopech v rámci EVL ovlivňují také kvalitu a integritu sousedních lokalit. Přeshraniční vliv je velmi
významný také pro zachování životaschopných populací druhů chráněných podle Přílohy II, směrnice o stanovištích
92/43/EHS. Tato silná vazba platí především pro rysa, který v prostoru česko–bavorsko-rakouského trojmezí vytváří jedinou
přeshraniční populaci, ale i dalších druhů.
Tab. 3 Výčet předmětů ochrany EVL Šumava
Stanoviště

Rozloha v lokalitě

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
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
3150
Hydrocharition
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a
3260
Callitricho-Batrachion
4030
Evropská suchá vřesoviště
Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo
5130
vápnitých trávnících
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
6230 *
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých
6410
půdách (Molinion caeruleae)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
6430
alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio6510
Centaureion nemoralis)
6520
Horské sečené louky
7110
Aktivní vrchoviště
7140
Přechodová rašeliniště a třasoviště
8220
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským
9140
– Rumex arifolius)
9180
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91D0 *
Rašelinný les
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno91E0 *
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9410
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Živočichové
1096
mihule potoční
1324
netopýr velký
1029
perlorodka říční
1361
rys ostrovid
1914
střevlík Ménétriesův
1163
vranka obecná
1303
vrápenec malý
1355
vydra říční
Rostliny
1393
srpnatka fermežová
4094
hořeček český mnohotvarý
3130
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25,4939 ha
16,9546 ha
58,4778 ha
74,1748 ha
5,6924 ha
842,4379 ha
121,6897 ha
361,0092 ha
142,6415 ha
2760,9788 ha
341,6832 ha
1041,436 ha
137,3183 ha
15525,7992 ha
2569,5871 ha
594,7929 ha
217,9 ha
3252,7008 ha
185,5267 ha
18258,9689 ha
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Dotčené předměty ochrany

Jako dotčené byla identifikována veškerá stanoviště, která se vyskytují v prostoru záboru plánovaného záměru, případně
se nacházejí v blízkosti záměru. Dále byla jako dotčená identifikována také všechna přírodní stanoviště, která se nacházejí
v koridorech potenciálně ovlivněných výstavbou dopravního propojení Klápa – Nová Pec, případně mohou být dotčena
výstavbou nádrže určené k zajištění vodního zdroje pro zasněžování sjezdovky. V tab. 3 jsou tyto předměty označeny tučně.

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

(mapováno jako L5.4 – Kyselé bučiny)
Acidofilní bukové porosty. Vyskytují se na minerálně chudých horninách – žuly, ruly,
křemence, fylity, krystalické břidlice, kyselé vulkanity. V nižších polohách bývá přimíšen
dub, ojediněle jedle Půdy jsou většinou mělké, skeletovité rankery. Ve vyšších polohách se
vyskytují smíšené bukové a smrko-jedlo-bukové lesy na všech geologických podložích, ale
půdách minerálně nenasycených, náchylných k podzolizaci. Keřové patro je málo vyvinuté,
tvoří ho zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře převažují acidofilní a
oligotrofní druhy. Kyselé bučiny představují zonální vegetaci s hojným až vůdčím
zastoupením ve středních a vyšších polohách státu. Na Šumavě tento biotop představují
zejména smrkové bučiny 7. LVS, v nižších polohách pak velmi široce rozšířené kyselé
bučiny. Kvalita v rámci celé Šumavy obecně je spíše nízká, protože naprostá většina bučin
byla historickým využíváním území převedena na smrkové kultury. V kontextu celé Šumavy
patří k nejcennějším a nejzachovalejším právě porosty bučin horského masívu Smrčina –
Hraničník, kde je nejen doposud zachována přírodě velmi blízká výšková vegetační zonace,
ale především mnohé porosty mají přirozenou nebo přírodě velmi blízkou vertikální i
horizontální strukturu. Mnohé porosty jsou vysokého věku, prokazujíce dostatečnou
přirozenou obnovu a také jejich druhové složení je vysoce hodnotné.
Obr. 24 – Bučiny asociace Luzulo-Fagetum. Zdroj: www.natura2000.cz.

Obr. 25 Aktuálně známé rozšíření biotopu 9110 v ČR. Zdroj: http://www.biomonitoring.cz.

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

(mapováno jako L5.1 - Květnaté bučiny)
Mezotrofní a eutrofní porosty nesmíšených bučin a smíšených jedlo-bukových lesů zpravidla
s vícevrstevným bylinným patrem, které vytvářejí typické lesní sciofyty s vysokými nároky na
půdní živiny. Vyskytují se na různém geologickém podloží, na pravidelnějších svazích se
sklonem do 20 stupňů, na středně hlubokých až hlubokých, trvale provlhčených půdách s dobrou
humifikační schopností. Porosty jsou charakteristické vysokým zápojem.
Lesnické hospodaření, především pěstování smrku, na plochách květnatých bučin
znamenalo silnou plošnou redukci a degradaci jejich stanoviště, takže dnes v EVL Šumava
představují pouze nepřirozených 1,5 % rozlohy EVL. Dnešní možnosti obnovy jsou podstatně
horší a proces obnovy dlouhodobější, než u acidofilních bučin. Je to dáno odlišným charakterem
podrostu, kdy smrkem degradované půdy v střednědobém výhledu nemohou být vhodným
prostředím pro život náročných druhů lesních bylin, které květnaté bučiny vymezují.
Obr. 26 – Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (foto Z. Křenová)
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Obr. 27 Aktuálně známé rozšíření biotopu 9130 v ČR. Zdroj: http://www.biomonitoring.cz.

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

mapováno jako L9.1 - Horské třtinové smrčiny a L9.2B - Podmáčené smrčiny. Další mapovaný typ L9.3 – Horská
papratková smrčina nebyl v zájmovém území zaznamenán. Souhrnně jsou tyto typy smrčin označovány jako horské smrčiny.
Z rozboru současné i historické situace v České republice jasně vyplývá, že na Šumavě je soustředěn plošně
nejrozsáhlejší výskyt horských smrčin v ČR. Předpokladem je tu velikost pohoří a výška hlavního hřebene právě taková,
která je pro rozvoj horských smrčin optimální.
L9.1 Horské třtinové smrčiny: Třtinové smrčiny rostou na svazích a vrcholech kopců v supramontánním stupni v nadmořské
výšce (950 –)1100 –1350 m. Tvoří horní hranici lesa, v jejíž blízkosti jsou porosty následkem extrémních klimatických
poměrů a případně i pastvy rozvolněnější. Půdy jsou kamenité podzoly na minerálně chudých silikátových horninách. Na
skalních výchozech a vrcholech kopců se mohou třtinové smrčiny maloplošně vyskytovat i v nižších nadmořských výškách,
zde však bývá jejich charakter silně ovlivněn smrkovým hospodařením, takže většinou splývají s okolními kulturními
smrčinami. Jsou ohroženy především imisemi a mimořádně rozsáhlými větrnými polomy, které narušují celistvost porostů.
Následně bývají narušeny nevhodnými asanačními zásahy při gradacích lýkožrouta smrkového (CHYTRÝ ET AL. 2010).

Obr. 28 Aktuálně známé rozšíření biotopu L9.1 v ČR. Zdroj: CHYTRÝ ET AL. 2010

L9.2B - Podmáčené smrčiny: Rašelinné a podmáčené smrčiny rostou v submontánním až supramontánním stupni od 500 m
n. m. výše, a to v okolí pramenišť, rašelinišť a v zamokřených terénních sníženinách, na rašelinných nebo glejových půdách.
Ve vyšších polohách se vyskytují na obvodech horských vrchovišť (CHYTRÝ ET AL. 2010).
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Obr. 29 Aktuálně známé rozšíření biotopu L9.2B v ČR. Zdroj: CHYTRÝ ET AL. 2010

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

Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné
záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové
porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších
polohách. Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy. Výskyt tohoto přírodní stanoviště je v rámci ČR plošný
a roztříštěný (obr. 30) V zájmovém území jsou mapovány maloplošné výskyty biotopu Potoční a degradované jasanovoolšové luhy (L2.2B). Z hlediska zachovalosti i reprezentativnosti se jedná o lokality pouze lokálního významu. V lokalitě
dotčené posuzovaným záměrem je také udáván biotop Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana), konkrétně z dolní části
potoka Rasovka.

Obr. 30 Aktuálně známé rozšíření biotopu 91E0 v ČR. Zdroj: http://www.biomonitoring.cz.

Následující tři přírodní stanoviště se vyskytují v mozaikách i s dalšími přírodními biotopy v prostoru Klápa – Nová Pec.
Častý je také výskyt v mozaice s kulturními loukami či člověkem silně ovlivněnými biotopy, které jsou mapováno jako Xbiotopy.

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

V území mapováno jako T 1.6 Vlhká tužebníková lada.
Tužebníková lada tvoří zapojené porosty širokolistých bylin vyššího vzrůstu. Často jde o monodominantní porosty, v
nichž se nejčastěji uplatňují tužebník jilmový pravý (Filipendula ulmaria subsp. ulmaria), kakost bahenní (Geranium
palustre) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Dále jsou přítomny druhy vlhkých pcháčových luk, z travin např. psárka
luční (Alopecurus pratensis), ostřice štíhlá (Carex acuta), o. ostrá (C. acutiformis), z širokolistých bylin pak např. blatouch
bahenní (Caltha palustris), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), p.
zelinný (C. oleraceum), škarda bahenní (Crepis paludosa). Mnohdy, což platí i v tomto zájmovém území, se jedná o
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mozaiky tužebníkových lad a pcháčových luk (nenaturový biotop, mapováno jako T 1.5) v různých fázích sukcese. Ohrožení
představují především odvodňování, napřimování vodních toků, zarůstání dřevinami, zamezení pravidelným záplavám.

6520 Horské sečené louky

V území mapováno jako T 1.2 Horské trojštětové louky
Horské trojštětové louky se vyskytují v horských oblastech od nadmořských výšek kolem 600 m až po horní hranici lesa,
výjimečně i nad ní. Půdy jsou středně zásobené vodou i vlhčí, zpravidla středně bohaté živinami. Porosty jsou koseny jednou až
dvakrát ročně a příležitostně přepásány. Jedná se o středně vysoké louky s dominantními trávami - psineček obecný (Agrostis
capillaris), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum s. lat.), kostřava červená (Festuca rubra s. lat.) a trojštět žlutavý (Trisetum
flavescens) a montánními bylinami rdesno hadí kořen (Bistorta major), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), kakost lesní
(Geranium sylvaticum), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), zvonečník černý (Phyteuma nigrum). V zájmovém území
byla pravděpodobně řada lučních porostů tohoto přírodního stanoviště v minulosti degradovaná intenzívnější zemědělskou
činností (hnojení, dosevy kulturních druhů trav) a v současnosti jsou mapovány především jako X5.

Obr. 31 Aktuálně známé rozšíření biotopu T1.2 v ČR. Zdroj: CHYTRÝ ET AL. 2010

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště

V území mapováno jako R 2.3 Přechodová rašeliniště
Pro Šumavu velmi typická svahová nebo údolní minerotrofní rašeliniště pokrytá ostřicovo-rašeliníkovou vegetací s dominancí
zeleně a hnědě zbarvených rašeliníků ze sekcí Cuspidata a Subsecunda, statných rašeliníků ze sekce Sphagnum i ploníků
(Polytrichum commune a P. strictum) se vyskytují v okrajích okraje vodních nádrží, přirozených i umělých vodních cest, v
návaznosti na částečně odtěžené partie a laggy vrchovišť sycené převážně podzemní vodou chudou vápníkem i ostatními
minerálními ionty. Rašelinná vrstva je různě mocná (do 2 m), většinou jen s malou nebo žádnou minerální příměsí. Reakce
prostředí je slabě kyselá až kyselá. V zájmovém území se tato přírodní stanoviště vyskytují maloplošně, s mozaikovitým výskytem.
Ohrožení kromě přímého zničení představují především odvodnění a jakékoliv zásahy do vodního režimu. Hodnota těchto
maloplošných rašelinišť tkví především v jejich nezastupitelné roli „steping stones“ mezi většími šumavskými rašeliniště. Jsou to
území vysoce cenná z hlediska ekosystémového i s pohledem na ochranu biodiverzity. Na tento biotop je také vázán výskyt
střevlíka Ménétriesova. Jeho výskyt je znám v nedalekém okolí zájmového území, kde doposud ale potvrzen nebyl.

Obr. 32 Aktuálně známé rozšíření biotopu R2.3 v ČR. Zdroj: CHYTRÝ ET AL. 2010
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Rys ostrovid (Lynx lynx)

Kdysi byl rozšířen v celé Evropě s výjimkou Pyrenejského poloostrova a některých ostrovů. Na východ jeho areál sahá
na Sibiř a do horských oblast Střední Asie. Současný evropský areál rysa je rozdělen do izolovaných populací. Díky
reintrodukčním programům současné rozšíření zahrnuje i středoevropské lesnaté a horské oblasti jako jsou např. Alpy, Jura,
Vogézy, Bavorský les, Černý les, Harz či Dinárská pohoří. Celkový odhad velikosti populace rysa ostrovida v Evropě
(kromě Ruska odkud nejsou relevantní údaje) činí přibližně 7500 jedinců, přičemž asi 2 500 ex. autochtonní populace žije ve
Skandinávii. Pro Českou populaci rysů má mimořádný význam česko-bavorsko-rakouská populace o početnosti 50 - 100
jedinců. Pro naši populaci druhu na Moravě (především Beskydy a Jeseníky, kde žije 15 - 20 rysů) je rozhodující celkový
vývoj populace v západních Karpatech, zvláště na Slovensku (populace čítající 400 – 500 ex. rysa) a v Polsku (185 jedinců).

Obr. 33 Současné rozšíření rysa ostrovida v Evropě.
Zdroj: LCIE http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/

Původní populace rysa ostrovida u nás pravděpodobně obývala většinu území Čech, Moravy i Slezska. Rozšiřující se
lidské osídlení krajiny však způsobilo ústup původní populace této šelmy. V 15. a 17. století rys vymizel z oblastí, které byly
přetvořeny v kulturní krajinu (Polabí a hustě osídlená krajina středních Čech). Do 18. století se v lesnatějších vrchovinách,
předhůřích a některých horách dochovaly rozdrobené místní populace. Definitivní zánik původní populace rysa ostrovida na
území současné ČR nelze jednoznačně určit, protože jsou udávána různá data posledních historických úlovků. Zřejmě se
však jedná o období let 1835–1894. Opětovný výskyt rysa ostrovida v českých zemích byl zaznamenán až v 50. letech 20.
století. Pravidelně byli pozorováni migrující jedinci v Moravskoslezských Beskydech, nepravidelně pak v dalších horských
oblastech včetně Šumavy. Teprve na počátku 80. let, kdy na Slovensku vzrostla populace rysa v důsledku omezení jeho lovu,
se zvýšil počet příchozích jedinců a následně se pak začala utvářet stálá rysí populace v Moravskoslezských Beskydech a
Jeseníkách (UHLÍKOVÁ ET AL. 2008). Celkově se velikost populace rysa ostrovida v ČR odhaduje na 65 - 100 jedinců.

Obr. 34 Rozšíření rysa ostrovida v ČR. Zdroj: http://www.biomonitoring.cz
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Za primární prostředí rysa v Evropě a na Sibiři jsou považovány lesy všeho druhu. Rys je samotářské teritoriální zvíře, okrsky jedinců
stejného pohlaví se však mohou částečně překrývat. Teritorium samce bývá větší a vesměs obsahuje více teritorií samic. Rys má hlavně
noční aktivitu. Jídelníček má sice dosti rozmanitý, ovšem nejdůležitější složku tvoří menší kopytníci, v našich podmínkách je to srnec.
Říje rysa probíhá od konce ledna do poloviny dubna s vrcholem koncem února a v březnu. Samice je říjná 1 – 3 dny. Pokud není v
tuto dobu oplodněna, říje se u ní opakuje po 9 až 13 dnech. Březost trvá 70 - 75 dní, takže většinou 2 - 3 mláďata se přicházejí na svět
od května až do poloviny června ve skalní dutině nebo pod vývratem stromu. Prohlédnou po 16 až 17 dnech, výměna juvenilní srsti je
ukončena v 5 týdnech a růst mléčných zubů v 9 týdnech. Samice kojí koťata 2 - 3 měsíce, ale ta již ve věku 30 – 40 dní mohou
konzumovat masitou potravu. Samostatně dokážou ulovit menší kořist velikosti zajíce až ve věku kolem 3 měsíců. Na matce jsou
mláďata závislá až do dalšího páření. Tehdy je samice se samcem odežene. Samci se výchovy mláďat nikdy neúčastní. Úmrtnost
mláďat do svého osamostatnění v 10 měsících stáří je velmi vysoká. Běžně dosahuje až 50 %. Pohlavní dospělosti dosahuje většina
samic v 21. měsíci a většina samců v 33. měsíci věku. V přírodě se mohou rysi dožít 14 – 17 let. Průměrný věk rysa v populaci bývá
cca 4 – 5 let (ARX ET AL. 2004.).
Hlavní typy ohrožení: (BREITENMOSER ET AL. 2000)
- Ztráta vhodného biotopu vlivem lidských aktivit: budování silnic, turistika a rekreace,
- Ilegální lov a odchyt
- Kolize s auty a vlaky
- Nedostatek kořisti
- Vnitřní faktory – vysoká mortalita mláďat, inbreeding, nízká hustota, omezené území s vhodným biotopem
- Rušení entropickými a antropogenními vlivy – rekreace/turistika, rušení, doprava
Rys ostrovid je předmětem ochrany v celkem čtyřech EVL, kromě Šumavy též v EVL Boletice, Blanský les a Beskydy.
Stav v PO Šumava: Původní šumavská populace rysa zanikla vlivem pronásledování člověkem ve druhé polovině 19. století. Teprve
po druhé světové válce existuje několik údajů o jeho opětovném výskytu. Současná populace vznikla v minulém století zejména díky
vypouštění v Bavorsku (70. léta) a Česku (80. léta). Na české straně Šumavy bylo v letech 1982 - 1989 v rámci projektu LYNX
vypuštěno celkem 17 - 18 ex. karpatského původu. Od té doby je zdejší populace rysa trvale monitorována a je odhadována její
početnost. Pravidelné sčítací akce jsou založeny na registraci stopních drah na sněhu. Jsou též zaznamenávána veškerá náhodná
pozorování. Od roku 1996 je prováděn radiotelemetrický výzkum zaměřený na denní a prostorovou aktivitu, velikost teritorií a rozptyl
mladých jedinců. Výsledky radiotelemetrie navíc umožňují mj. zpřesnění odhadu hustoty a početnosti populace. Průměrná velikost
domovského okrsku dospělých samců činí přibližně 360 km2, u dospělých samic je to zhruba 300 km2. Pohyblivost jednotlivých zvířat
je značná, byly zaznamenány daleké přesuny mezi denními úkryty - 15 i více km. Rozptyl mladých jedinců, hledajících svá nová
teritoria, může probíhat také na značné vzdálenosti, řádově i stovky kilometrů (např. šumavské podhůří, Český les, Brdy). Průměrné
hustota populace v letním období odpovídá 1,75 ex. /100 km2. Nejvyšší početnost a největší rozšíření rysa v jihozápadních Čechách
byla zaznamenána ve 2. polovině 90. let minulého století. (BUFKA IN WWW.NPSUMAVA.CZ).

Obr. 35 Rozšíření rysa ostrovida v prostoru Šumavy a přilehlých oblastech SRN a Rakouska (1996-2001)
– upraveno podle ARX ET AL. (L.C.)

Obr. 36 Vhodnost prostředí pro rysa v prostoru česko/bavorsko/rakouském pomezí. Zelené plochy – vhodné prostředí, žluté plochy méně
vhodné prostředí (blíže ENGLEDER 2004)
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3.2.3 FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (AT3121000)
Naturové území FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler bylo vyhlášeno Hornorakouskou vládou dne 31.12.2010.
Nachází se v příhraniční oblasti s Českou republikou a kromě rozsáhlé oblasti Šumavy jsou součástí tohoto chráněného
území také údolí dvou řek Kleine Mühl a Grosse Mühl. Rozlohou 9351 ha, patří toto území k nejrozsáhlejším FFH Gebiet
v Horním Rakousku.

Obr. 37 Mapa FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler

Tab. 4 Výčet předmětů ochrany FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler
Stanoviště
3130
3150
3260
4070
6230 *
6410
6430
6510
6520
7110 *
7120
7140
8110
8220
9110
9130
9180 *

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
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion
Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion
caeruleae)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
Horské sečené louky
Aktivní vrchoviště
Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae
Přechodová rašeliniště a třasoviště
Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
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91D0 *
91E0 *
9140
9410
Živočichové
1193
1361
1029
1337
1355
1324
1163
1096
1093 *
1037
1352 *
1308
1323
1914 *
Rostliny
4094 *
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Rašelinný les
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
kuňka ohnivá
rys ostrovid
perlorodka říční
bobr evropský
vydra říční
netopýr velký
vranka obecná
mihule potoční
rak kamenáč
klínatka rohatá
vlk obecný
netopýr černý
netopýr velkouchý
střevlík Ménétriesův
hořeček český mnohotvarý

Dotčené předměty ochrany

Jako dotčená byla identifikována veškerá stanoviště, která se nacházejí v blízkosti záměru. V tab. 4 jsou tyto předměty
označeny tučně. Konkrétně se jedná o biotopy 9110, 9130, 9410, a prioritní biotop 91D0. Výskyt těchto biotopů v území v
dosahu vlivu záměru je znázorněn v obr. 38 S ohledem k charakteru výskytu, bionomii druhu, a především s přihlédnutím
k typu a rozsahu záměru, je coby dotčený předmět ochrany FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler hodnocen také rys
ostrovid.

Obr. 38 Mapa biotopů FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler v blízkosti hřebene Hraničník – Smrčina.
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91D0 Rašelinný les

Rašelinné lesní porosty, v jejichž stromovém patru dominují smrk, borovice či břízy. Druhové zastoupení je specifické
pro jednotlivé vegetační typy. Jedná se porosty na velmi kyselých půdách a s vysokou hladinou podzemní vody, která se
obvykle vyskytuje v hloubce 30-70 cm. Obvykle se jedná o lesní porosty obklopující aktivní rašeliniště, v některých
lokalitách se tato společenstva vyvinula v místech v minulosti zčásti odvodněných aktivních rašelinišť. V masívu Smrčina –
Hraničník se tato společenstva vyvinula především v rozvoznicových plošinách horských sedel, případně v méně svažitých
částech hřebene, kde lokální geomorfologické formace společně s vhodnými hydrologickými podmínkami podporují
rašelinění půdního substrátu.
Prioritní biotop 91D0 Rašelinný les má těžiště evropského rozšíření v severských oblastech a výskyt tohoto stanoviště
v Alpách a v hercynských pohořích představuje výskyt na západní hranici areálu. V rámci Rakouska je hlavní výskyt tohoto
biotopu soustředěn do oblasti Alp a vyšších poloh Českého masívu, především Šumavy (obr. 39). Celková mapovaná plocha
tohoto biotopu v rámci Rakouska je cca 11000 ha. Za nejvýznamnější ohrožení tohoto biotopu je považováno především
odvodnění, buď v důvodu těžby rašeliny, nebo v důsledku lesního hospodaření.

Obr. 39 Výskyt prioritního biotopu 91D0 na území Rakouska. Zdroj: https://e-gov.ooe.gv.at/

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Vegetační a ekologické popisy těchto biotopů viz výše. Rakouské podklady k jednotlivým biotopům zdůrazňují
především následující informace:
Biotop 9110 se vyskytuje v Evropě v rámci celého areálu buku, tj. od jižní Anglie, přes oblast Alp a širokého okolí, až
po Karpaty a Balkán. V Rakousku se tento typ stanoviště vyskytuje především ve flyšovém předhůří Alp a v Českém masívu
(obr. 40). V rámci celého Rakouska bylo vymapováno cca 30000 ha tohoto biotopu. Za nejvýznamnější ohrožení tohoto
biotopu jsou označovány především nevhodné lesnické zásahy a náhrada přirozených porostů stejnověkými monokulturami.
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Obr. 40 Výskyt biotopu 9110 na území Rakouska. Zdroj: https://e-gov.ooe.gv.at/

Biotop 9130 pokrývá v rámci Evropy také rozsáhlé území s přirozeným výskytem buku. Jeho areál ohraničuje Bretaň

na severozápadě, jižní Skandinávie na severu, Alpy na jihu a Pobaltí na severovýchodě. V rámci Rakouska jsou hlavními
oblastmi s výskytem tohoto biotopu východní a střední Alpy a také Český masív (obr. 41). Výměra ploch s tímto biotopem
v Rakousku je udávána v rozmezí 300000 – 500000 ha. Zásadní ohrožení tohoto biotopu souvisí s intenzívním lesním
hospodařením a přeměnou mnohých porostů na stejnověké monokultury (extrémní je přeměna na smrkové monokultury).
V posledních 50 letech došlo k významnému úbytku bučin asociace Asperulo-Fagetum především v předhůří Alp a v českém
masívu.

Obr. 41 Výskyt biotopu 9130 na území Rakouska. Zdroj: https://e-gov.ooe.gv.at/

Biotop 9410 se s výjimkou severských oblastí kontinentu vyskytuje především v Alpách a Karpatech. Kromě alpských
oblastí je v rámci Rakouska významný také výskyt na území Šumavy (Wald- und Mühlviertel, obr. 42). Plocha smrčin
v Rakousku je odhadována na 420000 ha. V důsledku klimatických změn se v posledních desetiletích plocha s podmínkami
vhodnými pro růst přirozených horských smrčin zmenšila, nicméně plocha hospodářských smrkových lesů se stále zvětšuje.
Ve všech oblastech se ve smrčinách projevují důsledky přirozených disturbancí – především vichřic a následných gradací
hmyzích škůdců.

Obr. 42 Výskyt biotopu 9410 na území Rakouska. Zdroj: https://e-gov.ooe.gv.at/
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Biologie druhu, aktuální výskyt a především význam česko – bavorsko – rakouského pomezí pro ochranu rysa ostrovida je
popsána výše. Z mapy (obr. 43) je patrné, že tato oblast hostí jednu ze dvou rakouských populací rysa. Druhá významná
populace žije v Alpách. Rys byl v Rakousku od 70. let 19. století považován za vyhynulý druh. Podobně jako i v jiných
evropských zemích kromě přímého lovu bylo vyhynutí také důsledkem intenzivního lesnictví a zemědělství. V 70. letech 20.
století byly zaznamenány návraty rysa do Alp a od 80. let 20. století dochází k pravidelné migraci ze slovenských Karpat.
Výskyt v šumavské oblasti byl podpořen úspěšnou reintrodukcí v 70. letech 20. století v území NP Bavorský les a CHKO
Šumava.

Obr. 43 Výskyt rysa ostrovida na území Rakouska. Zdroj: https://e-gov.ooe.gv.at/
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4 Hodnocení vlivů záměru na PO a EVL

4.1 Zhodnocení úplnosti podkladů pro hodnocení
Souhrn podkladů poskytnutých zadavatelem
Technickým podkladem pro zpracování naturového hodnocení byl návrh Regulačního plánu Propojení Klápa Hraničník, jehož zpracovatelem je Atelier 8000 spol. s r.o., České Budějovice (Ing. M. Krupauer, Ing. arch. D. Týfová,
červenec 2011; poslední aktualizace – 30. 9. 2011). Stejným projektantem byly poskytnuty navržené Principy ZOV –
pracovní podklad pro Propojení Klápa – Hraničník. Záměr byl předložen ve čtyřech variantách technického řešení.
Související stavby, které jsou mimo území regulačního plánu (příjezdové komunikace, nádrž zasněžování, sítě mimo plochu
RP), jsou definovány v obecné rovině v rámci popisu širších vztahů. Řada cenných informací byla získána díky spolupráci se
zpracovatelem dokumentace EIA (RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. a Ing. Alexandra Čurnová, EIA SERVIS s.r.o.).
Další podklady – použitá odborná literatura a internetové zdroje, které jsou uvedeny v závěru zprávy. Byly též využity
aktualizované vrstvy mapování biotopů, které poskytla AOPK ČR.

4.2 Možné vlivy záměru
V tab. 5 jsou uvedeny jednotlivé rizikové faktory identifikované na základě podkladů obsažených v návrhu Regulačního
plánu Propojení Klápa – Hraničník (zpracovatel: Atelier 8000). Každý z těchto identifikovaných rizikových faktorů může
v závislosti na intenzitě jeho působení mít významně negativní vliv na celistvost (integritu) dotčených EVL/PO, popř. na
příznivý stav některého z předmětů ochrany dotčených EVL/PO.
Tab. 5 – Problematické okruhy pro jednotlivé varianty RP Propojení Klápa – Hraničník a dopravního spojení Nová Pec –
Klápa (mimo RP).
Rizikové faktory v souvislosti s hodnoceným záměrem pro dotčené PO/EVL/FFH
a) likvidace části přírodních stanovišť v pozici předmětů ochrany vykácením průseků pro LD
b) likvidace části přírodních stanovišť v pozici předmětů ochrany vykácením průseků evakuační
sjezdovku
c) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů v části přírodních stanovišť navazujících
na průsek LD
d) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů v části přírodních stanovišť navazujících
na průsek evakuační sjezdovky
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu předmětu ochrany
f) rušení během výstavby
g) rušení provozem LD
h) rušení technikou na úpravu sjezdové trati (zasněžování, rolby…)
i) rušení provozem sjezdovky (sjezdové lyžování)
j) rušení celoročním pohybem lidí v širším okolí horního terminálu i na cestách od vrchu
Hraničník po Klápu, včetně iniciace nových sportovních aktivit doposud území významně
neovlivňující (např. horská kola, běžecké lyžování)
k) vznik migrační bariéry
l) změna mikroklimatických podmínek v souvislosti se zasněžováním sjezdovky
m) zvýšená ruderalizace a s tím související zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodních
stanovišť v pozici předmětů ochrany
n) riziko eroze v trase vodovodních rozvodů zasněžování, vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD

4.3 Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
4.3.1 Vyhodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany
Vzhledem k rozsahu záměru bylo u zkoumaných přírodních stanovišť, dotčených předmětů ochrany EVL Šumava,
provedeno hodnocení kvalitativní i kvantitativní. Pro hodnocení kvantitativní byl zohledňován podíl ovlivněných biotopů
vůči jejich výměře v rámci celé ČR, v rámci EVL Šumava a dále pak v rámci k.ú. Nová Pec a k.ú. Zvonková.
Tento přístup, který je analogický s postupy aplikovanými i v jiných velkoplošných lokalitách soustavy Natura 2000
(BŘEZINA ET AL. 2011) a v dalších zemích Evropského společenství (LAMBRECHT, TRAUTNER 2007), zohledňuje
skutečnosti, že v souladu s platnou Metodikou MŽP (ROTH 2007) jsou za negativně významné považovány změny v řádu
procent. Tyto změny jsou v rámci rozsáhlých EVL, ve kterých je nezbytné hodnotit kumulace různých vlivů, hodnoceny
v rámci geomorfologických, fytogeografických, funkčních, či správních celků. Konkrétně v případě záměru „Propojení
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Klápa – Hraničník“ byly zvolena katastrální území, která se v daném území významně překrývají i s geomorfologickým
celkem Trojmezí – Smrčina, který je v i v rámci fytogeografického členění ČR chápán jako součást fytogeografického
obvodu České oreofytikum, konkrétně 88e Trojmezenská hornatina a 88g Hornovltavská kotlina. Sloučení dvou
katastrálních území do jednoho celku zároveň blízce koreluje s vymezením Územního pracoviště Stožec, což je základní
správní jednotka pro zajištění péče o lesy v NP Šumava.

Varianta A
Tab. 6 Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany EVL/PO ve variantě A
Předmět
ochrany
Tetřev hlušec

Vliv

PO/EVL

Komentář

e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace
f), g), h), i), j) Rušení/vytlačení z prostoru v průběhu
stavby/provozu
k) Migrační bariéra
e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-2
-2

PO Šumava
PO Šumava

1)
2)

-2
-2

3)
4)

f), g), h), i) Rušení v průběhu stavby/provozu

-2

j) Rušení celoročním pohybem lidí

-2

k) Migrační bariéra

-2

Čáp černý
Datel černý

j) rušení celoročním pohybem lidí v širším okolí
e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-1
-1

PO Šumava
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
PO Šumava
PO Šumava

Datlík tříprstý
Jeřábek lesní

e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
f), g), h), i), j) Rušení/vytlačení z prostoru v průběhu
stavby/provozu
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu

-1
-1
-1

PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava

10)
11)
12)

-1

PO Šumava

13)

e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
a), b) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků
pro LD a sjezdovku
c), d) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů
přírodních stanovišť navazujících na průsek LD a sjezdovky
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
l) změna mikroklimatických podmínek v souvislosti se
zasněžováním sjezdovky
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase zasněžování, vodovodu, kanalizace a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD
a), b) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků
pro LD a sjezdovku
c), d) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů
přírodních stanovišť navazujících na průsek LD a sjezdovky
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
l) změna mikroklimatických podmínek v souvislosti se
zasněžováním sjezdovky
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase zasněžování, vodovodu, kanalizace a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD
a), b) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků
pro LD a sjezdovku

-1
-2

PO Šumava
EVL Šumava

14)
20)

-2

EVL Šumava

21)

-1

EVL Šumava

22)

-1

EVL Šumava

23)

-1

EVL Šumava

24)

-1

EVL Šumava

25)

-2

EVL Šumava

26)

-2

EVL Šumava

27)

-1

EVL Šumava

28)

-1

EVL Šumava

29)

-1

EVL Šumava

30)

-1

EVL Šumava

31)

-2

EVL Šumava

32)

Rys ostrovid

Kulíšek
nejmenší
Sýc rousný
9130

9110

9410

Rizikový faktor (viz tab. 5)
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91E0 *

91D0 *

c),d) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů
přírodních stanovišť navazujících na průsek LD a sjezdovky
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
l) změna mikroklimatických podmínek v souvislosti se
zasněžováním sjezdovky
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase zasněžování, vodovodu, kanalizace a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD
c), d) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů
přírodních stanovišť navazujících na průsek LD a sjezdovky
l) změna mikroklimatických podmínek v souvislosti se
zasněžováním sjezdovky
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase zasněžování, vodovodu, kanalizace a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti

X. 2011

-2

EVL Šumava

33)

-2

EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava

34)

36)

-1

EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava

-1

EVL Šumava

38)

-1

EVL Šumava

39)

-1

EVL Šumava

40)

-1

EVL Šumava

41)

-1

FFH GBuM

42)

-1

FFH GBuM

43)

-1
-2

35)

37)

Podrobnější komentář k hodnocení vlivu na dotčené předměty ochrany v tab. 6:
Tetřev hlušec
1) Prostor vrcholů Smrčiny a Hraničníku tvoří v posledních letech společně s Trojmeznou jádrové území tetřeva a zároveň
nejjižnější místo výskytu tetřeva v PO Šumava. Z monitoringu tetřeva vyplývá, že vrcholové partie předmětného území
celoročně využívá cca 8 – 12 ex., v roce 2011 zde byla evidována 4 tokaniště. Je odhadováno, že prostor Hraničníku a
Smrčiny obývá okolo 4 % populace PO Šumava. Jakýkoli zásah do biotopu tohoto předmětu ochrany, jako je vytvoření
průseku pro LD, stavba horního terminálu atd. je zcela nepřípustný a logicky vede k vyhodnocení tohoto vlivu jako
významného negativního. Šlo by totiž o přímý negativní zásah do životního cyklu této okrajové části populace. Dále je
na tomto místě je třeba připomenout, že prostory a zařízení, které slouží lyžařským aktivitám, jsou významně intenzivněji
využívány predátory (kuna, liška atd.). Je to dáno tím, že v okolí míst s lidskými aktivitami je větší naděje získání
potravy. V různých zahraničních studiích bylo zjištěno, že v blízkosti lyžařských středisek je predace tetřevovitých vyšší
než v kontrolních oblastech.
2)Tetřev hlušec je po většinu roku velmi citlivý k jakémukoli antropickému a antropogennímu ovlivnění. K nim jistě patří
všechny uvedené rizikové faktory. Nesmírně mu vadí rušení v době toku od března do června, nemenší problém je rušení
v době inkubace vajec a vodění mláďat a až fatální dopad může mít zimní rušení, tedy v době nepřízně počasí
v kombinaci s nedostatkem kvalitní potravy. Celoroční využívání těchto doposud klidných míst k outdoorovým
aktivitám, ruch v okolí horního terminálu na Hraničníku, provoz LD, provoz evakuační sjezdovky včetně používání
zasněžovací techniky atd. by mělo jednoznačně katastrofální dopad na populaci tetřeva v této části PO. V této souvislosti
se dá vliv plánovaného záměru RP ve smyslu výše uvedeného hodnotit jako významně negativní na celistvost (integritu)
PO Šumava ve smyslu narušení integrity ekologických procesů významného předmětu ochrany. Na tomto místě je třeba
zdůraznit, že kombinace změny biotopu a zvýšená úroveň rušení může působit synergicky a negativní dopad je pak
znásobený.
3)Záměr RD Propojení Klápa – Hraničník je v podstatě liniovou stavbou s celou řadou rušivých prvků. Ty jsou právě
soustředěny do pásu, který doposud zachované území nejen opticky předěluje, a je zdrojem rušení v širokém slova
smyslu. Citlivé organizmy, mezi které tetřev hlušec bezesporu patří, by tento jev zcela jistě omezoval coby migrační
bariéra. Zatím existuje jen na rakouské straně ve formě lyžařského střediska Hochficht. Při realizaci plánovaného záměru
dojde k jejímu prodloužení z hřebenu Smrčina – Hochficht po Klápu a dále až k pravému břehu Lipna.
Rys ostrovid
4) Průměrná velikost domovského okrsku dospělých samců rysa v prostoru Šumava – Bavorský les činí přibližně 360 km2, u
dospělých samic je to zhruba 300 km2. Většinu času rysové tráví jako samotáři, jen koncem zimy se obě pohlaví setkávají
během krátké říje. O mláďata se stará pouze samice, která je asi rok vodí a učí lovit. Mimo dobu páření spolu rysi
nepřicházejí do styku, samec však ve svém domovském okrsku často toleruje jednu nebo více samic. Jedinci stejného
pohlaví si své území vůči sobě více vymezují. Zvláště v případě samic se teritoria překrývají jen nepatrně, pokud vůbec.
Pohyblivost jednotlivých zvířat je značná, byly zaznamenány daleké přesuny mezi denními úkryty - 15 i více km.
Prokázalo se, že pro stálé a rozmnožující se populace jsou však vhodné horské oblasti s lesnatostí nad 50 %. Bavorský les
tvoří společně s Šumavou největší lesní komplex ve střední Evropě. Plánovaný záměr zcela změní podmínky v prostoru
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rysem pravidelně obývaným, který byl doposud do značné míry uchráněn od intenzivních antropogenních a antropických
vlivů. Vybudování LD a obou terminálů je spojeno se změnou stávajícího prostředí. Jedním z důležitých důvodů, proč je
EVL Šumava největší EVL v ČR je právě předmět ochrany rys ostrovid. Jedině na tak velkém území lze udržet
životaschopnou a prosperující populaci. V jádrových územích takovéto EVL, kde se rys vyskytuje pravidelně a kde se
rozmnožuje, je vyloučena jakákoli změna podmínek jeho biotopu. V takovém prostoru nesmí být souvislé klidové území
fragmentováno. Nepříznivý zásah do stálého teritoria jednoho jedince v EVL, kde rys je předmětem ochrany, je důvod
posoudit takový vliv jako významný negativní. Pro udržení stability populace rysa včetně trvalé reprodukce je nezbytné
zcela vyloučit její fragmentaci, která je v současnosti početně na spodní hranici potřebné pro dlouhodobě úspěšnou
existenci.
5) a 6) Rys ostrovid je velmi citlivý na jakékoli formy rušení, a to zejména trvalou. Dokáže sice částečně využívat i
fragmentované, člověkem využívané prostředí, ale musí existovat dostatečně velký klidový prostor s optimálním
biotopem, kam se je schopen rychle přemístit. To platí zejména pro stálou populaci. Při studiu odpočinkových míst rysů
v krajině s mozaikou lesních a zemědělských pozemků, ležela místa odpočinku mimo prostor, kde se pohybují lidé.
Naplnění uvedených rizikových faktorů týkajících se celoročního rušení technikou a nejrůznějšími outdoorovými
aktivitami lidí je velmi pravděpodobné a nelze jinak než stanovit hodnocení vlivu -2.
7) Rozptyl mladých jedinců, hledajících svá nová teritoria, může probíhat na značné vzdálenosti, řádově i stovky kilometrů.
Nové migrační bariéry mohou způsobovat vážný problém, a to zvláště tam, kde dojde ke kumulaci rizikových faktorů.
Nezpochybnitelně ztížená migrační propustnost pro rysa na pravém břehu Lipna po realizaci plánovaného záměru vede
autorizanta k použití principu předběžné opatrnosti a tento vliv hodnotit jako významný negativní. Jeví se jako relevantní
mimo jiné i kvůli existenci migrační překážky ve formě lyžařského střediska Hochficht a faktu, že v FFH GBuM je rys
též předmětem ochrany.
Čáp černý
8) Čáp černý je velmi citlivý na rušení. V doposud klidné části budou s daleko větší intenzitou a hlavně celoročně probíhat
nejrůznější turistické aktivity. Pro tento tažný druh je to nejproblematičtější v době hnízdění.
Datel černý
9) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, zvláště starých, dobře strukturovaných smíšených lesů, které jsou tímto
druhem preferovány.
Datlík tříprstý
10) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, a to zvláště v horních partiích předmětného území v pásmu horských smrčin.
Jeřábek lesní
11) Na Šumavě jsou stavy stabilizované. Pravidelně hnízdí a celoročně se vyskytuje v trase LD. Existuje riziko přímé
likvidace, popř. fragmentace, vhodného biotopu (HORA, KLOUBEC 2009).
12) Kromě přímého poškození vhodného biotopu, jak je uvedeno v předchozím bodě, budou hrát nepominutelnou roli
nejrůznější typy rušení přímými i nepřímými lidskými činnostmi, kupř. provozem LD či nejrůznějšími outdoorovými
aktivitami, které budou probíhat celoročně.
Kulíšek nejmenší
13) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, tj. dobře strukturovaných starších porostů s mozaikou prosvětlenějších partií.
Sýc rousný
14) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, významnější otevřené plochy není tato sova efektivně využívat.
Přírodní stanoviště 9130
20) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 2,5
% výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
21) Podél průseků LD a sjezdovky jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2,6 km dlouhé
obnažené porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou
od západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části
masívu Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním
na rakouské straně (viz 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní
porosty s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se na východních svazích nad potokem Rasovka.
Náchylnost k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto přírodního
stanoviště ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 5% výměry v rámci zájmového území.
22) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
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přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště.
23) V důsledku zasněžování dojde nejen k prodloužení sněhové pokrývky, ale k také ke změně mikroklimatických podmínek
a ovlivnění fenologických poměrů v porostech blízkých. Odtávaní uměle vytvořeného sněhu bude za následek také
změny v hydrologických poměrech lokality.
24) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního
stanoviště v trasách LD, sjezdovky v okolí horní stanice. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů,
a to jak v době stavby, tak v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je
zdokumentována z řady míst (např. LIDDLE 1997), obdobně jako rozšíření synantropní vegetace v okolí horských chat a
dalších staveb v horských oblastech (PROCHÁZKA 1967).
25) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii vodovodu a kanalizace pro horní stanici a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD.
Přírodní stanoviště 9110
26) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak
3 % výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá
permanentní udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního
stanoviště.
27) Podél průseků LD a sjezdovky jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2,6 km dlouhé
obnažené porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou
od západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části
masívu Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním
na rakouské straně (viz 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní
porosty s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se na východních svazích nad potokem Rasovka.
Náchylnost k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto přírodního
stanoviště ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 10% výměry v rámci zájmového území.
28) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (např. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště.
29) V důsledku zasněžování dojde nejen k prodloužení sněhové pokrývky, ale k také ke změně mikroklimatických podmínek
a ovlivnění fenologických poměrů v porostech blízkých. Odtávaní uměle vytvořeného sněhu bude za následek také
změny v hydrologických poměrech lokality.
30) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního
stanoviště v trasách LD, sjezdovky v okolí horní stanice. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů,
a to jak v době stavby, tak v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je
zdokumentována z řady míst (např. LIDDLE 1997), obdobně jako rozšíření synantropní vegetace v okolí horských chat a
dalších staveb v horských oblastech (PROCHÁZKA 1967).
31) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii vodovodu a kanalizace pro horní stanici a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD.
Přírodní stanoviště 9410
32) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 3%
výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
Významná plocha tohoto přírodního stanoviště zanikne také v souvislosti s vybudování horní stanice LD a navazující
infrastruktury.
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33) Podél průseků LD a sjezdovky jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2,6 km dlouhé
obnažené porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou
od západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části
masívu Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním
na rakouské straně (viz 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní
porosty s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se na východních svazích nad potokem Rasovka.
Náchylnost k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto přírodního
stanoviště ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 5% výměry v rámci zájmového území.
34) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště, a to především v atraktivních lokalitách horského hřebene Hraničník – Smrčina. Dojde k ovlivnění velmi
rozsáhlých ploch tohoto přírodního stanoviště v rámci EVL Šumava i FFH GBuM, proto je hodnocen jako -2.
35) V důsledku zasněžování, ale také v návaznosti na další využívání území a provoz záměru, dojde nejen k ovlivnění doby
sněhové pokrývky, ale k také ke změně mikroklimatických podmínek a ovlivnění fenologických poměrů v porostech
blízkých. Odtávaní uměle vytvořeného sněhu bude za následek také změny v hydrologických poměrech lokality.
36) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního
stanoviště v trasách LD, sjezdovky v okolí horní stanice. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů,
a to jak v době stavby, tak v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je
zdokumentována z řady míst (např. LIDDLE 1997), obdobně jako rozšíření synantropní vegetace v okolí horských chat a
dalších staveb v horských oblastech (PROCHÁZKA 1967). I na základě místních zkušeností (např. horní stanice LD
Hochficht) lze předpokládat zvýšenou ruderalizaci vegetace v okolí horní stanice LD a také podél hřebenové trasy
Hraničník – Smrčina, čímž dojde k zásadnímu snížení zachovalosti a reprezentativnosti horských smrčin. Tento negativní
faktor se bude nadále kumulovat se současnými změnami ve struktuře a funkci horských ekosystémů nejvyšších poloh
hraničního hřebene, kde v posledních letech proběhly rozsáhlé asanační těžby v lokalitách přírodního stanoviště 9140.
37) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii vodovodu a kanalizace pro horní stanici a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD.
Přírodní stanoviště 91E0
38) Jedná se maloplošný výskyt tohoto prioritního přírodního stanoviště. Kvalitou se jedná o málo reprezentativní porosty v úzké
nivě potoka Rasovka. V důsledku vytvoření průseku pro LD a sjezdovku západně údolí Rasovky není možné vyloučit riziko
polomů a dalších poškození tohoto přírodního stanoviště.
39) V důsledku zasněžování dojde nejen k prodloužení sněhové pokrývky, ale k také ke změně mikroklimatických podmínek
a ovlivnění fenologických poměrů v porostech blízkých. Odtávaní uměle vytvořeného sněhu bude mít za následek také změny
v hydrologických poměrech lokality. Změněné odtoky v potoce Rasovka mohou ovlivnit toto přírodní stanoviště.
40) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního stanoviště
v trasách LD, sjezdovky a také v okolí dolní stanice LD. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to
jak v době stavby, tak v době využívání záměru.
41) Toto přírodní stanoviště může být negativně ovlivněno erozí související se změněnými průtokovými poměry potoka Rasovka.
42) Toto prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje v blízkosti hřebenu Hraničník – Smrčina v rámci FFH GBuM, obklopuje je
porosty přírodního stanoviště 9410, které budou novými aktivitami významně ovlivněny. Záměr předpokládá, že LD bude
využívána také pro dopravu horských kol a tímto dojde k vytvoření podmínek stimulujících nejen v prostoru Klápa –
Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi
zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také
další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných
území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení
specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových
sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování je doposud omezené pouze na některé části území, záměr
předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné
očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto
aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního stanoviště, a to především v atraktivních lokalitách horského hřebene
Hraničník – Smrčina. Stanoviště 91D0 hrozí také poškození v případě změn hydrologických poměrů.
43) Území přírodního stanoviště může být negativně ovlivněno erozí související se zvýšeným sešlapem a změnami
odtokových poměrů v okolních porostech.
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Varianta B
Tab. 7 Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany EVL/PO ve variantě B
Předmět
ochrany
Tetřev hlušec

Rys ostrovid

Rizikový faktor (viz tab. 5)

Vliv

PO/EVL

Komentář

e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-2

PO Šumava

1)

f), g), j) Rušení/vytlačení z prostoru v průběhu stavby/provozu
k) Migrační bariéra
e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-2
-2
-2

2)
3)
4)

f), g) Rušení v průběhu stavby/provozu

-2

j) rušení celoročním pohybem lidí

-2

k) Migrační bariéra

-2

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
20)
21)

j) rušení celoročním pohybem lidí v širším okolí
e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
f), g), j) Rušení/vytlačení z prostoru v průběhu stavby/provozu
Kulíšek nejmenší e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
Sýc rousný
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
9130
a) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro LD
c) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů přírodních
stanovišť navazujících na průsek LD a sjezdovky
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
n) riziko erose v trase vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
9110
a) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro LD
c) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů přírodních
stanovišť navazujících na průsek LD
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
n) riziko erose v trase vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
9410
a) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro LD a
horní stanici
c) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů přírodních
stanovišť navazujících na průsek LD
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2

PO Šumava
PO Šumava
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava
EVL Šumava
EVL Šumava

-1

EVL Šumava

22)

-1
-1

EVL Šumava
EVL Šumava

24)
25)

-2
-2

EVL Šumava
EVL Šumava

26)
27)

-1

EVL Šumava

28)

-1
-1

EVL Šumava
EVL Šumava

29)
30)

-2

EVL Šumava

31)

-2

EVL Šumava

32)

-2

33)

n) riziko erose v trase, vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
a), b) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro
LD a sjezdovku
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
n) riziko erose v trase, vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti

-1

EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava

-1

EVL Šumava

37)

-1
-1

EVL Šumava
EVL Šumava

38)
39)

-1

FFH GBuM

40)

-1

FFH GBuM

41)

Čáp černý
Datel černý
Datlík tříprstý
Jeřábek lesní

91E0 *

91D0 *
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5)
6)
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Podrobnější komentář k hodnocení vlivu na dotčené předměty ochrany v tab. 7:
Tetřev hlušec
1) Prostor vrcholů Smrčiny a Hraničníku tvoří v posledních letech společně s Trojmeznou jádrové území tetřeva a zároveň
nejjižnější místo výskytu tetřeva v PO Šumava. Z monitoringu tetřeva vyplývá, že vrcholové partie předmětného území
celoročně využívá cca 8 – 12 ex., v roce 2011 zde byla evidována 4 tokaniště. Je odhadováno, že prostor Hraničníku a
Smrčiny obývá okolo 4 % populace PO Šumava. Jakýkoli zásah do biotopu tohoto předmětu ochrany, jako je vytváření
průseků, stavba horního terminálu atd. je zcela nepřípustné a logicky vede k hodnocení tohoto vlivu jako významného
negativního. Šlo by totiž o přímý negativní zásah do životního cyklu této okrajové části populace. Dále je na tomto místě
je třeba připomenout, že prostory a zařízení, které slouží lyžařským aktivitám, jsou významně intenzivněji využívány
predátory (kuna, liška atd.). Je to dáno tím, že v okolí míst s lidskými aktivitami je větší naděje získání potravy.
V různých zahraničních studiích bylo zjištěno, že v blízkosti lyžařských středisek je predace tetřevovitých vyšší než
v kontrolních oblastech.
2)Tetřev hlušec je po většinu roku velmi citlivý k jakémukoli antropickému a antropogennímu ovlivnění. K nim jistě patří
všechny uvedené rizikové faktory. Nesmírně mu vadí rušení v době toku od března do června, nemenší problém je rušení
v době inkubace vajec a vodění mláďat a až fatální dopad může mít zimní rušení, tedy v době nepřízně počasí
v kombinaci s nedostatkem kvalitní potravy. Celoroční využívání těchto doposud klidných míst k outdoorovým
aktivitám, ruch v okolí horního terminálu na Hraničníku, provoz LD atd. by mělo jednoznačně katastrofální dopad na
tuto část PO. V této souvislosti se dá vliv plánovaného záměru RP ve smyslu výše uvedeného hodnotit jako významně
negativní na celistvost (integritu) PO Šumava ve smyslu narušení integrity ekologických procesů významného předmětu
ochrany. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že kombinace změny biotopu a zvýšená úroveň rušení může působit
synergicky a negativní dopad je pak znásobený.
3)Záměr RD Propojení Klápa – Hraničník je v podstatě liniovou stavbou s celou řadou rušivých prvků. Ty jsou právě
soustředěny do pásu, který doposud zachované území nejen opticky předěluje, a je zdrojem rušení v širokém slova
smyslu. Citlivé organizmy, mezi které tetřev hlušec bezesporu patří, by tento jev zcela jistě omezoval coby migrační
bariéra. Zatím existuje jen na rakouské straně ve formě lyžařského střediska Hochficht. Při realizaci plánovaného záměru
dojde k jejímu prodloužení z hřebenu Smrčina – Hochficht po Klápu a dále až k pravému břehu Lipna.
Rys ostrovid
4) Průměrná velikost domovského okrsku dospělých samců rysa v prostoru Šumava – Bavorský les činí přibližně 360 km2, u
dospělých samic je to zhruba 300 km2. Většinu času rysové tráví jako samotáři, jen koncem zimy se obě pohlaví setkávají
během krátké říje. O mláďata se stará pouze samice, která je asi rok vodí a učí lovit. Mimo dobu páření spolu rysi
nepřicházejí do styku, samec však ve svém domovském okrsku často toleruje jednu nebo více samic. Jedinci stejného
pohlaví si své území vůči sobě více vymezují. Zvláště v případě samic se teritoria překrývají jen nepatrně, pokud vůbec.
Pohyblivost jednotlivých zvířat je značná, byly zaznamenány daleké přesuny mezi denními úkryty - 15 i více km.
Prokázalo se, že pro stálé a rozmnožující se populace jsou však vhodné horské oblasti s lesnatostí nad 50 %. Bavorský les
tvoří společně s Šumavou největší lesní komplex ve střední Evropě. Plánovaný záměr zcela změní podmínky v prostoru
rysem pravidelně obývaným, který byl doposud do značné míry uchráněn od intenzivních antropogenních a antropických
vlivů. Vybudování LD a obou terminálů je spojeno se změnou stávajícího prostředí. Jedním z důležitých důvodů, proč je
EVL Šumava největší EVL v ČR je právě předmět ochrany rys ostrovid. Jedině na tak velkém území lze udržet
životaschopnou a prosperující populaci. V jádrových územích takovéto EVL, kde se rys vyskytuje pravidelně a kde se
rozmnožuje, je vyloučena jakákoli změna podmínek jeho biotopu. V takovém prostoru nesmí být fragmentováno souvislé
klidové území. Nepříznivý zásah do stálého teritoria jednoho jedince v EVL, kde rys je předmětem ochrany, je důvod
posoudit takový vliv jako významný negativní. Pro udržení stability populace rysa včetně trvalé reprodukce je nezbytné
zcela vyloučit její fragmentaci, která je v současnosti početně na spodní hranici potřebné pro dlouhodobě úspěšnou
existenci.
5) a 6) Rys ostrovid je velmi citlivý na jakékoli formy rušení, a to zejména trvalou. Dokáže sice částečně využívat i
fragmentované, člověkem využívané prostředí, ale musí existovat dostatečně velký klidový prostor s optimálním
biotopem, kam se je schopen rychle přemístit. To platí zejména pro stálou populaci. Při studiu odpočinkových míst rysů
v krajině s mozaikou lesních a zemědělských pozemků, ležela místa odpočinku mimo prostor, kde se pohybují lidé.
Naplnění uvedených rizikových faktorů týkajících se celoročního rušení technikou a nejrůznějšími outdoorovými
aktivitami lidí je velmi pravděpodobné a nelze jinak než stanovit hodnocení -2.
7) Rozptyl mladých jedinců, hledajících svá nová teritoria, může probíhat na značné vzdálenosti, řádově i stovky kilometrů.
Nové migrační bariéry mohou způsobovat vážný problém, a to zvláště tam, kde dojde ke kumulaci rizikových faktorů.
Nezpochybnitelně ztížená migrační propustnost pro rysa na pravém břehu Lipna po realizaci plánovaného záměru vede
autorizanta k použití principu předběžné opatrnosti a tento vliv hodnotit jako významný negativní. Jeví se jako relevantní
mimo jiné i kvůli existenci migrační překážky ve formě lyžařského střediska Hochficht a faktu, že v FFH GBuM je rys
též předmětem ochrany.
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Čáp černý
8) Čáp černý je velmi citlivý na rušení. V doposud klidné části budou s daleko větší intenzitou a hlavně celoročně probíhat
nejrůznější turistické aktivity. Pro tento tažný druh je to nejproblematičtější v době hnízdění.
Datel černý
9) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, zvláště starých, dobře strukturovaných smíšených lesů, které jsou tímto
druhem preferovány.
Datlík tříprstý
10) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, a to zvláště v horních partiích předmětného území v pásmu horských smrčin.
Jeřábek lesní
11) Na Šumavě jsou stavy stabilizované. Pravidelně hnízdí a celoročně se vyskytuje v trase LD. Existuje riziko přímé
likvidace, popř. fragmentace, vhodného biotopu (HORA, KLOUBEC 2009).
12) Kromě přímého poškození vhodného biotopu, jak je uvedeno v předchozím bodě, budou hrát nepominutelnou roli
nejrůznější typy rušení přímými i nepřímými lidskými činnostmi, kupř. provozem LD a nejrůznějšími outdoorovými
aktivitami, které budou probíhat celoročně.
Kulíšek nejmenší
13) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, tj. dobře strukturovaných starších porostů s mozaikou prosvětlenějších
partií.
Sýc rousný
14) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, významnější otevřené plochy není tato sova efektivně využívat.
Přírodní stanoviště 9130
20) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 2
% výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
21) Podél průseků LD jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vznikne více jak 2,6 km dlouhá obnažená porostní
stěna, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou od západu –
jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části masívu Hraničník Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním na rakouské straně
(viz. 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní porosty s nedostatečně
vyvinutou vertikální strukturou nacházející se východních svazích nad potokem Rasovka (foto z1). Náchylnost
k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto přírodního stanoviště
ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 5% výměry v rámci zájmového území.
22) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště.
24) Vybudování LD vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního stanoviště v trasách
LD a v okolí horní stanice. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době stavby, tak
v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je zdokumentována z řady míst (např.
LIDDLE 1997), obdobně jako rozšíření synantropní vegetace v okolí horských chat a dalších staveb v horských oblastech
(PROCHÁZKA 1967).
25) Riziko iniciace eroze v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii vodovodu a kanalizace pro horní stanici a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD.
Přírodní stanoviště 9110
26) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 3
% výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
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27) Podél průseků LD a sjezdovky jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2,6 km dlouhé
obnažené porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou
od západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části
masívu Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním
na rakouské straně (viz. 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní
porosty s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se východních svazích nad potokem Rasovka.
Náchylnost k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto přírodního
stanoviště ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 10% výměry v rámci zájmového území.
28) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (např. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště.
29) Vybudování LD vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního stanoviště v trasách
LD a v okolí horní stanice. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době stavby, tak
v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je zdokumentována z řady míst (např.
LIDDLE 1997), obdobně jako rozšíření synantropní vegetace v okolí horských chat a dalších staveb v horských oblastech
(PROCHÁZKA 1967).
30) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii vodovodu a kanalizace pro horní stanici a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD.
Přírodní stanoviště 9410
31) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 3%
výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
Významná plocha tohoto přírodního stanoviště zanikne také v souvislosti s vybudování horní stanice LD a navazující
infrastruktury.
32) Podél průseků LD a sjezdovky jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2,6 km dlouhé
obnažené porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou
od západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části
masívu Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním
na rakouské straně (viz 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní
porosty s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se na východních svazích nad potokem Rasovka.
Náchylnost k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto přírodního
stanoviště ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 5% výměry v rámci zájmového území.
33) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště, a to především v atraktivních lokalitách horského hřebene Hraničník – Smrčina. Dojde k ovlivnění velmi
rozsáhlých ploch tohoto přírodního stanoviště v rámci EVL Šumava i FFH GBuM, proto je hodnocen jako -2.
35) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního
stanoviště v trasách LD, sjezdovky v okolí horní stanice. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů,
a to jak v době stavby, tak v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je
zdokumentována z řady míst (např. LIDDLE 1997), obdobně jako rozšíření synantropní vegetace v okolí horských chat a
dalších staveb v horských oblastech (PROCHÁZKA 1967). I na základě místních zkušeností (např. horní stanice LD
Hochficht) lze předpokládat zvýšenou ruderalizaci vegetace v okolí horní stanice LD a také podél hřebenové trasy
Hraničník – Smrčina, čímž dojde k zásadnímu snížení zachovalosti a reprezentativnosti horských smrčin. Tento negativní
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faktor se bude nadále kumulovat se současnými změnami ve struktuře a funkci horských ekosystémů nejvyšších poloh
hraničního hřebene, kde v posledních letech proběhly rozsáhlé asanační těžby v lokalitách přírodního stanoviště 9140.
36) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii vodovodu a kanalizace pro horní stanici a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD.
Přírodní stanoviště 91E0
37) Jedná se maloplošný výskyt tohoto prioritního přírodního stanoviště. Kvalitou se jedná o málo reprezentativní porosty
v úzké nivě potoka Rasovka. V důsledku vytvoření průseku pro LD a sjezdovku západně údolí Rasovky není možné
vyloučit riziko polomů a dalších poškození tohoto přírodního stanoviště.
38) Vybudování LD vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního stanoviště v trasách
LD a také v okolí dolní stanice LD. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době
stavby, tak v době využívání záměru.
39) Toto přírodní stanoviště může být negativně ovlivněno erozí související se změněnými průtokovými poměry potoka
Rasovka.
Přírodní stanoviště 91D0
40) Toto prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje v blízkosti hřebenu Hraničník – Smrčina v rámci FFH GBuM, obklopuje
je porosty přírodního stanoviště 9410, které budou novými aktivitami významně ovlivněny. Záměr předpokládá, že LD
bude využívána také pro dopravu horských kol a tímto dojde k vytvoření podmínek stimulujících nejen v prostoru Klápa
– Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj aktivit doposud se vůbec nebo jen
velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým důsledkem bude nejenom půdní eroze,
ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace přirozeného zmlazení, ruderalizace).
Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na okolní porosty, naopak časem roste
tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku či cyklotras), tak expanzi
„neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování je doposud omezené
pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat výrazné rozšíření ploch
ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet návštěvníků na sněžnicích,
kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního stanoviště, a to především
v atraktivních lokalitách horského hřebene Hraničník – Smrčina. Stanoviště 91D0 hrozí také poškození v případě změn
hydrologických poměrů.
41) Vybudování LD vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního stanoviště v trasách
LD a také v okolí dolní stanice LD. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době
stavby, tak v době využívání záměru.
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Varianta C
Tab. 8 Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany EVL/PO ve variantě C
Předmět
ochrany
Tetřev hlušec

Rys ostrovid

Čáp černý
Datel černý

Rizikový faktor (viz tab. 5)

Vliv

PO/EVL

Komentář

e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-2

PO Šumava

1)

f), g), j) Rušení/vytlačení z prostoru v průběhu stavby/provozu

-2

PO Šumava

2)

k) Migrační bariéra
e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-2
-2

3)
4)

f), g) Rušení v průběhu stavby/provozu

-2

j) rušení celoročním pohybem lidí

-2

k) Migrační bariéra

-2

j) rušení celoročním pohybem lidí v širším okolí
e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-1
-1

PO Šumava
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
PO Šumava
PO Šumava

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2

PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava
EVL Šumava
EVL Šumava

10)
11)
12)
13)
14)
20)
21)

-1

EVL Šumava

22)

-1

EVL Šumava

24)

-1

EVL Šumava

25)

-2
-2

EVL Šumava
EVL Šumava

26)
27)

-1

EVL Šumava

28)

-1

EVL Šumava

29)

-1

EVL Šumava

30)

-2

EVL Šumava

31)

-2

EVL Šumava

32)

-2

33)

-1

EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava

-1

EVL Šumava

37)

-1

EVL Šumava

38)

-1

EVL Šumava

39)

Datlík tříprstý
Jeřábek lesní

e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
f), g), j) Rušení/vytlačení z prostoru v průběhu stavby/provozu
Kulíšek nejmenší e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
Sýc rousný
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
9130
a) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro LD
c) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů přírodních
stanovišť navazujících na průsek LD a sjezdovky
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
9110
a) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro LD
c) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů přírodních
stanovišť navazujících na průsek LD
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
9410
a) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro LD
a horní stanici
c) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů přírodních
stanovišť navazujících na průsek LD
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase, vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
91E0 *
a), b) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro
LD
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase, vodovodu, kanalizace a zemních
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-1

5)
6)
7)
8)
9)

35)
36)
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komunikačních kabelů položených v trase LD
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
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-1

FFH GBuM

40)

-1

FFH GBuM

41)

Podrobnější komentář k hodnocení vlivu na dotčené předměty ochrany v tab. 8:
Tetřev hlušec
1) Prostor vrcholů Smrčiny a Hraničníku tvoří v posledních letech společně s Trojmeznou jádrové území tetřeva a zároveň
nejjižnější místo výskytu tetřeva v PO Šumava. Z monitoringu tetřeva vyplývá, že vrcholové partie předmětného území
celoročně využívá cca 8 – 12 ex., v roce 2011 zde byla evidována 4 tokaniště. Je odhadováno, že prostor Hraničníku a
Smrčiny obývá okolo 4 % populace PO Šumava. Jakýkoli zásah do biotopu tohoto předmětu ochrany, jako je vytváření
průseků, stavba horního terminálu atd. je zcela nepřípustné a logicky vede k hodnocení tohoto vlivu jako významného
negativního. Šlo by totiž o přímý negativní zásah do životního cyklu této okrajové části populace. Dále je na tomto místě
je třeba připomenout, že prostory a zařízení, které slouží lyžařským aktivitám, jsou významně intenzivněji využívány
predátory (kuna, liška atd.). Je to dáno tím, že v okolí míst s lidskými aktivitami je větší naděje získání potravy.
V různých zahraničních studiích bylo zjištěno, že v blízkosti lyžařských středisek je predace tetřevovitých vyšší než
v kontrolních oblastech.
2)Tetřev hlušec je po většinu roku velmi citlivý k jakémukoli antropickému a antropogennímu ovlivnění. K nim jistě patří
všechny uvedené rizikové faktory. Nesmírně mu vadí rušení v době toku od března do června, nemenší problém je rušení
v době inkubace vajec a vodění mláďat a až fatální dopad může mít zimní rušení, tedy v době nepřízně počasí
v kombinaci s nedostatkem kvalitní potravy. Celoroční využívání těchto doposud klidných míst k outdoorovým
aktivitám, ruch v okolí horního terminálu na Hraničníku, provoz LD atd. by mělo jednoznačně katastrofální dopad na
tuto část PO. V této souvislosti se dá vliv plánovaného záměru RP ve smyslu výše uvedeného hodnotit jako významně
negativní na celistvost (integritu) PO Šumava ve smyslu narušení integrity ekologických procesů významného předmětu
ochrany. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že kombinace změny biotopu a zvýšená úroveň rušení může působit
synergicky a negativní dopad je pak znásobený.
3)Záměr RD Propojení Klápa – Hraničník je v podstatě liniovou stavbou s celou řadou rušivých prvků. Ty jsou právě
soustředěny do pásu, který doposud zachované území nejen opticky předěluje, a je zdrojem rušení v širokém slova
smyslu. Citlivé organizmy, mezi které tetřev hlušec bezesporu patří, by tento jev zcela jistě omezoval coby migrační
bariéra. Zatím existuje jen na rakouské straně ve formě lyžařského střediska Hochficht. Při realizaci plánovaného záměru
dojde k jejímu prodloužení z hřebenu Smrčina – Hochficht po Klápu a dále až k pravému břehu Lipna.
Rys ostrovid
4) Průměrná velikost domovského okrsku dospělých samců rysa v prostoru Šumava – Bavorský les činí přibližně 360 km2, u
dospělých samic je to zhruba 300 km2. Většinu času rysové tráví jako samotáři, jen koncem zimy se obě pohlaví setkávají
během krátké říje. O mláďata se stará pouze samice, která je asi rok vodí a učí lovit. Mimo dobu páření spolu rysi
nepřicházejí do styku, samec však ve svém domovském okrsku často toleruje jednu nebo více samic. Jedinci stejného
pohlaví si své území vůči sobě více vymezují. Zvláště v případě samic se teritoria překrývají jen nepatrně, pokud vůbec.
Pohyblivost jednotlivých zvířat je značná, byly zaznamenány daleké přesuny mezi denními úkryty - 15 i více km.
Prokázalo se, že pro stálé a rozmnožující se populace jsou však vhodné horské oblasti s lesnatostí nad 50 %. Bavorský les
tvoří společně s Šumavou největší lesní komplex ve střední Evropě. Plánovaný záměr zcela změní podmínky v prostoru
rysem pravidelně obývaným, který byl doposud do značné míry uchráněn od intenzivních antropogenních a antropických
vlivů. Vybudování LD a obou terminálů je spojeno se změnou stávajícího prostředí. Jedním z důležitých důvodů, proč je
EVL Šumava největší EVL v ČR je právě předmět ochrany rys ostrovid. Jedině na tak velkém území lze udržet
životaschopnou a prosperující populaci. V jádrových územích takovéto EVL, kde se rys vyskytuje pravidelně a kde se
rozmnožuje, je vyloučena jakákoli změna podmínek jeho biotopu. V takovém prostoru nesmí být fragmentováno souvislé
klidové území. Nepříznivý zásah do stálého teritoria jednoho jedince v EVL, kde rys je předmětem ochrany, je důvod
posoudit takový vliv jako významný negativní. Pro udržení stability populace rysa včetně trvalé reprodukce je nezbytné
zcela vyloučit její fragmentaci, která je v současnosti početně na spodní hranici potřebné pro dlouhodobě úspěšnou
existenci.
5) a 6) Rys ostrovid je velmi citlivý na jakékoli formy rušení, a to zejména trvalou. Dokáže sice částečně využívat i
fragmentované, člověkem využívané prostředí, ale musí existovat dostatečně velký klidový prostor s optimálním
biotopem, kam se je schopen rychle přemístit. To platí zejména pro stálou populaci. Při studiu odpočinkových míst rysů
v krajině s mozaikou lesních a zemědělských pozemků, ležela místa odpočinku mimo prostor, kde se pohybují lidé.
Naplnění uvedených rizikových faktorů týkajících se celoročního rušení technikou a nejrůznějšími outdoorovými
aktivitami lidí je velmi pravděpodobné a nelze jinak než stanovit hodnocení -2.
7) Rozptyl mladých jedinců, hledajících svá nová teritoria, může probíhat na značné vzdálenosti, řádově i stovky kilometrů.
Nové migrační bariéry mohou způsobovat vážný problém, a to zvláště tam, kde dojde ke kumulaci rizikových faktorů.
Nezpochybnitelně ztížená migrační propustnost pro rysa na pravém břehu Lipna po realizaci plánovaného záměru vede
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autorizanta k použití principu předběžné opatrnosti a tento vliv hodnotit jako významný negativní. Jeví se jako relevantní
mimo jiné i kvůli existenci migrační překážky ve formě lyžařského střediska Hochficht a faktu, že v FFH GBuM je rys
též předmětem ochrany.
Čáp černý
8) Čáp černý je velmi citlivý na rušení. V doposud klidné části budou s daleko větší intenzitou a hlavně celoročně probíhat
nejrůznější turistické aktivity. Pro tento tažný druh je to nejproblematičtější v době hnízdění.
Datel černý
9) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, zvláště starých, dobře strukturovaných smíšených lesů, které jsou tímto
druhem preferovány.
Datlík tříprstý
10) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, a to zvláště v horních partiích předmětného území v pásmu horských smrčin.
Jeřábek lesní
11) Na Šumavě jsou stavy stabilizované. Pravidelně hnízdí a celoročně se vyskytuje v trase LD. Existuje riziko přímé
likvidace, popř. fragmentace, vhodného biotopu (HORA, KLOUBEC 2009).
12) Kromě přímého poškození vhodného biotopu, jak je uvedeno v předchozím bodě, budou hrát nepominutelnou roli
nejrůznější typy rušení přímými i nepřímými lidskými činnostmi, kupř. provozem LD a nejrůznějšími outdoorovými
aktivitami, které budou probíhat celoročně.
Kulíšek nejmenší
13) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, tj. dobře strukturovaných starších porostů s mozaikou prosvětlenějších
partií.
Sýc rousný
14) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, významnější otevřené plochy není tato sova efektivně využívat.
Přírodní stanoviště 9130
20) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 2
% výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
21) Podél průseků LD jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vznikne více jak 2,6 km dlouhá obnažená porostní
stěna, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou od západu –
jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části masívu Hraničník Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním na rakouské straně
(viz 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní porosty s nedostatečně
vyvinutou vertikální strukturou nacházející se východních svazích nad potokem Rasovka. Náchylnost k vývratům je
podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto přírodního stanoviště ovlivněného
v této variantě převyšuje více jak 5% výměry v rámci zájmového území.
22) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště.
24) Vybudování LD vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního stanoviště v trasách
LD a v okolí horní stanice. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době stavby, tak
v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je zdokumentována z řady míst (např.
LIDDLE 1997).
25) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii zemních komunikačních kabelů položených v
trase LD.
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Přírodní stanoviště 9110
26) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 3
% výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
27) Podél průseků LD a sjezdovky jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2,6 km dlouhé
obnažené porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou
od západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části
masívu Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním
na rakouské straně (viz 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní
porosty s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se na východních svazích nad potokem Rasovka (foto
z1). Náchylnost k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto
přírodního stanoviště ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 10% výměry v rámci zájmového území.
28) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (např. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště.
29) Vybudování LD vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního stanoviště v trasách
LD a v okolí horní stanice. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době stavby, tak
v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je zdokumentována z řady míst (např.
LIDDLE 1997), obdobně jako rozšíření synantropní vegetace v okolí horských chat a dalších staveb v horských oblastech
(PROCHÁZKA 1967).
30) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii zemních komunikačních kabelů položených v
trase LD.
Přírodní stanoviště 9410
31) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 2%
výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
32) Podél průseků LD jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2, 6 km dlouhé obnažené
porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou od
západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části masívu
Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním na
rakouské straně (viz 8.3) ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní porosty
s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se východních svazích nad potokem Rasovka. Náchylnost
k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto přírodního stanoviště
ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 5% výměry v rámci zájmového území.
33) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště, a to především v atraktivních lokalitách horského hřebene Hraničník – Smrčina. Dojde k ovlivnění velmi
rozsáhlých ploch tohoto přírodního stanoviště v rámci EVL Šumava i FFH GBuM, proto je hodnocen jako -2.
35) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního
stanoviště v trasách LD a v okolí horní stanice. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak
v době stavby, tak v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je zdokumentována
z řady míst (např. LIDDLE 1997), obdobně jako rozšíření synantropní vegetace v okolí horských chat a dalších staveb
v horských oblastech (PROCHÁZKA 1967). I na základě místních zkušeností (např. horní stanice LD Hochficht) lze
předpokládat zvýšenou ruderalizaci vegetace v okolí horní stanice LD a také podél hřebenové trasy Hraničník – Smrčina,
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čímž dojde k zásadnímu snížení zachovalosti a reprezentativnosti horských smrčin. Tento negativní faktor se bude nadále
kumulovat se současnými změnami ve struktuře a funkci horských ekosystémů nejvyšších poloh hraničního hřebene, kde
v posledních letech proběhly rozsáhlé asanační těžby v lokalitách přírodního stanoviště 9140.
36) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii vodovodu a kanalizace pro horní stanici a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD.
Přírodní stanoviště 91E0
37) Jedná se maloplošný výskyt tohoto prioritního přírodního stanoviště. Kvalitou se jedná o málo reprezentativní porosty
v úzké nivě potoka Rasovka. V důsledku vytvoření průseku pro LD a sjezdovku západně údolí Rasovky není možné
vyloučit riziko polomů a dalších poškození tohoto přírodního stanoviště.
38) Vybudování LD vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního stanoviště v trasách
LD a také v okolí dolní stanice LD. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době
stavby, tak v době využívání záměru.
39) Toto přírodní stanoviště může být negativně ovlivněno erozí související se změněnými průtokovými poměry potoka
Rasovka.
Přírodní stanoviště 91D0
40) Toto prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje v blízkosti hřebenu Hraničník – Smrčina v rámci FFH GBuM, obklopují je
porosty přírodního stanoviště 9410, které budou novými aktivitami významně ovlivněny. Záměr předpokládá, že LD
bude využívána také pro dopravu horských kol a tímto dojde k vytvoření podmínek stimulujících nejen v prostoru Klápa
– Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj aktivit doposud se vůbec nebo jen
velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým důsledkem bude nejenom půdní eroze,
ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace přirozeného zmlazení, ruderalizace).
Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na okolní porosty, naopak časem roste
tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku či cyklotras), tak expanzi
„neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování je doposud omezené
pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat výrazné rozšíření ploch
ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet návštěvníků na sněžnicích,
kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního stanoviště, a to především
v atraktivních lokalitách horského hřebene Hraničník – Smrčina. Stanoviště 91D0 hrozí také poškození v případě změn
hydrologických poměrů.
41) Vybudování LD vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního stanoviště v trasách
LD a také v okolí dolní stanice LD. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době
stavby, tak v době využívání záměru.
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Varianta D
Tab. 9 Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany EVL/PO ve variantě D
Předmět
ochrany
Tetřev hlušec

Rys ostrovid

Vliv

PO/EVL

Komentář

e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-2

PO Šumava

1)

f), g), h), i), j) Rušení/vytlačení z prostoru v průběhu
stavby/provozu
k) Migrační bariéra
e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-2

PO Šumava

2)

-2
-2

3)
4)

f), g), h), i), j) Rušení v průběhu stavby/provozu

-2

j) rušení celoročním pohybem lidí

-2

k) Migrační bariéra

-2

Čáp černý
Datel černý

j) rušení celoročním pohybem lidí v širším okolí
e) Ztráta vhodného habitatu nebo jeho degradace

-1
-1

PO Šumava
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava
FFH GBuM
PO Šumava
PO Šumava

Datlík tříprstý
Jeřábek lesní

e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
f), g), h), i), j) Rušení/vytlačení z prostoru v průběhu
stavby/provozu
e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu

-1
-1
-1

PO Šumava
PO Šumava
PO Šumava

10)
11)
12)

-1

PO Šumava

13)

e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu
a), b) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro
LD a sjezdovku
c), d) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů
přírodních stanovišť navazujících na průsek LD a sjezdovky
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
l) změna mikroklimatických podmínek v souvislosti se
zasněžováním sjezdovky
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase zasněžování, vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
a), b) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro
LD a sjezdovku
c),d) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů
přírodních stanovišť navazujících na průsek LD a sjezdovky
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
l) změna mikroklimatických podmínek v souvislosti se
zasněžováním sjezdovky
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase zasněžování, vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
a), b) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro
LD a sjezdovku
c), d) negativní ovlivnění stability a kvality lesních porostů
přírodních stanovišť navazujících na průsek LD a sjezdovky
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)

-1
-2

PO Šumava
EVL Šumava

14)
20)

-2

EVL Šumava

21)

-1

EVL Šumava

22)

-1

EVL Šumava

23)

-1

EVL Šumava

24)

-1

EVL Šumava

25)

-2

EVL Šumava

26)

-2

EVL Šumava

27)

-1

EVL Šumava

28)

-1

EVL Šumava

29)

-1

EVL Šumava

30)

-1

EVL Šumava

31)

-2

EVL Šumava

32)

-2

EVL Šumava

33)

-2

EVL Šumava
FFH GBuM

34)

Kulíšek
nejmenší
Sýc rousný
9130

9110

9410

Rizikový faktor (viz tab. 5)
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91E0 *

91D0 *

l) změna mikroklimatických podmínek v souvislosti se
zasněžováním sjezdovky
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase zasněžování, vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
a), b) likvidace části přírodních stanovišť vykácením průseků pro
LD a sjezdovku
l) změna mikroklimatických podmínek v souvislosti se
zasněžováním sjezdovky
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
n) riziko erose v trase zasněžování, vodovodu, kanalizace a zemních
komunikačních kabelů položených v trase LD
j) rušení zvýšeným pohybem lidí a iniciace nových sportovních
aktivit (horská kole, běžky)
m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti
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-1

EVL Šumava

35)

-2

36)

-1

EVL Šumava
FFH GBuM
EVL Šumava

-1

EVL Šumava

38)

-1

EVL Šumava

39)

-1

EVL Šumava

40)

-1

EVL Šumava

41)

-1

FFH GBuM

42)

-1

FFH GBuM

43)

37)

Podrobnější komentář k hodnocení vlivu na dotčené předměty ochrany v tab. 9:
Tetřev hlušec
1) Prostor vrcholů Smrčiny a Hraničníku tvoří v posledních letech společně s Trojmeznou jádrové území tetřeva a zároveň
nejjižnější místo výskytu tetřeva v PO Šumava. Z monitoringu tetřeva vyplývá, že vrcholové partie předmětného území
celoročně využívá cca 8 – 12 ex., v roce 2011 zde byla evidována 4 tokaniště. Je odhadováno, že prostor Hraničníku a
Smrčiny obývá okolo 4 % populace PO Šumava. Jakýkoli zásah do biotopu tohoto předmětu ochrany, jako je vytváření
průseků, stavba horního terminálu atd. je zcela nepřípustné a logicky vede k hodnocení tohoto vlivu jako významného
negativního. Šlo by totiž o přímý negativní zásah do životního cyklu této okrajové části populace. Dále je na tomto místě
je třeba připomenout, že prostory a zařízení, které slouží lyžařským aktivitám, jsou významně intenzivněji využívány
predátory (kuna, liška atd.). Je to dáno tím, že v okolí míst s lidskými aktivitami je větší naděje získání potravy.
V různých zahraničních studiích bylo zjištěno, že v blízkosti lyžařských středisek je predace tetřevovitých vyšší než
v kontrolních oblastech.
2)Tetřev hlušec je po většinu roku velmi citlivý k jakémukoli antropickému a antropogennímu ovlivnění. K nim jistě patří
všechny uvedené rizikové faktory. Nesmírně mu vadí rušení v době toku od března do června, nemenší problém je rušení
v době inkubace vajec a vodění mláďat a až fatální dopad může mít zimní rušení, tedy v době nepřízně počasí
v kombinaci s nedostatkem kvalitní potravy. Celoroční využívání těchto doposud klidných míst k outdoorovým
aktivitám, ruch v okolí horního terminálu na Hraničníku, provoz sjezdovky včetně používání zasněžovací techniky,
provoz LD atd. by mělo jednoznačně katastrofální dopad na tuto část PO. V této souvislosti se dá vliv plánovaného
záměru RP ve smyslu výše uvedeného hodnotit jako významně negativní na celistvost (integritu) PO Šumava ve smyslu
narušení integrity ekologických procesů významného předmětu ochrany. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že
kombinace změny biotopu a zvýšená úroveň rušení může působit synergicky a negativní dopad je pak znásobený.
3)Záměr RD Propojení Klápa – Hraničník je v podstatě liniovou stavbou s celou řadou rušivých prvků. Ty jsou právě
soustředěny do pásu, který doposud zachované území nejen opticky předěluje, a je zdrojem rušení v širokém slova
smyslu. Citlivé organizmy, mezi které tetřev hlušec bezesporu patří, by tento jev zcela jistě omezoval coby migrační
bariéra. Zatím existuje jen na rakouské straně ve formě lyžařského střediska Hochficht. Při realizaci plánovaného záměru
dojde k jejímu prodloužení z hřebenu Smrčina – Hochficht po Klápu a dále až k pravému břehu Lipna.
Rys ostrovid
4) Průměrná velikost domovského okrsku dospělých samců rysa v prostoru Šumava – Bavorský les činí přibližně 360 km2, u
dospělých samic je to zhruba 300 km2. Většinu času rysové tráví jako samotáři, jen koncem zimy se obě pohlaví setkávají
během krátké říje. O mláďata se stará pouze samice, která je asi rok vodí a učí lovit. Mimo dobu páření spolu rysi
nepřicházejí do styku, samec však ve svém domovském okrsku často toleruje jednu nebo více samic. Jedinci stejného
pohlaví si své území vůči sobě více vymezují. Zvláště v případě samic se teritoria překrývají jen nepatrně, pokud vůbec.
Pohyblivost jednotlivých zvířat je značná, byly zaznamenány daleké přesuny mezi denními úkryty - 15 i více km.
Prokázalo se, že pro stálé a rozmnožující se populace jsou však vhodné horské oblasti s lesnatostí nad 50 %. Bavorský les
tvoří společně s Šumavou největší lesní komplex ve střední Evropě. Plánovaný záměr zcela změní podmínky v prostoru
rysem pravidelně obývaným, který byl doposud do značné míry uchráněn od intenzivních antropogenních a antropických
vlivů. Vybudování LD a obou terminálů je spojeno se změnou stávajícího prostředí. Jedním z důležitých důvodů, proč je
EVL Šumava největší EVL v ČR je právě předmět ochrany rys ostrovid. Jedině na tak velkém území lze udržet
životaschopnou a prosperující populaci. V jádrových územích takovéto EVL, kde se rys vyskytuje pravidelně a kde se
rozmnožuje, je vyloučena jakákoli změna podmínek jeho biotopu. V takovém prostoru nesmí být fragmentováno souvislé
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klidové území. Nepříznivý zásah do stálého teritoria jednoho jedince v EVL, kde rys je předmětem ochrany, je důvod
posoudit takový vliv jako významný negativní. Pro udržení stability populace rysa včetně trvalé reprodukce je nezbytné
zcela vyloučit její fragmentaci, která je v současnosti početně na spodní hranici potřebné pro dlouhodobě úspěšnou
existenci.
5) a 6) Rys ostrovid je velmi citlivý na jakékoli formy rušení, a to zejména trvalou. Dokáže sice částečně využívat i
fragmentované, člověkem využívané prostředí, ale musí existovat dostatečně velký klidový prostor s optimálním
biotopem, kam se je schopen rychle přemístit. To platí zejména pro stálou populaci. Při studiu odpočinkových míst rysů
v krajině s mozaikou lesních a zemědělských pozemků, ležela místa odpočinku mimo prostor, kde se pohybují lidé.
Naplnění uvedených rizikových faktorů týkajících se celoročního rušení technikou a nejrůznějšími outdoorovými
aktivitami lidí je velmi pravděpodobné a nelze jinak než stanovit hodnocení -2.
7) Rozptyl mladých jedinců, hledajících svá nová teritoria, může probíhat na značné vzdálenosti, řádově i stovky kilometrů.
Nové migrační bariéry mohou způsobovat vážný problém, a to zvláště tam, kde dojde ke kumulaci rizikových faktorů.
Nezpochybnitelně ztížená migrační propustnost pro rysa na pravém břehu Lipna po realizaci plánovaného záměru vede
autorizanta k použití principu předběžné opatrnosti a tento vliv hodnotit jako významný negativní. Jeví se jako relevantní
mimo jiné i kvůli existenci migrační překážky ve formě lyžařského střediska Hochficht a faktu, že v FFH GBuM je rys
též předmětem ochrany.
Čáp černý
8) Čáp černý je velmi citlivý na rušení. V doposud klidné části budou s daleko větší intenzitou a hlavně celoročně probíhat
nejrůznější turistické aktivity. Pro tento tažný druh je to nejproblematičtější v době hnízdění.
Datel černý
9) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, zvláště starých, dobře strukturovaných smíšených lesů, které jsou tímto
druhem preferovány.
Datlík tříprstý
10) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, a to zvláště v horních partiích předmětného území v pásmu horských smrčin.
Jeřábek lesní
11) Na Šumavě jsou stavy stabilizované. Pravidelně hnízdí a celoročně se vyskytuje v trase LD. Existuje riziko přímé
likvidace, popř. fragmentace, vhodného biotopu (HORA, KLOUBEC 2009).
12) Kromě přímého poškození vhodného biotopu, jak je uvedeno v předchozím bodě, budou hrát nepominutelnou roli
nejrůznější typy rušení přímými i nepřímými lidskými činnostmi, kupř. provozem LD a sjezdovky včetně periodického
zasněžování, nejrůznějšími outdoorovými aktivitami, které budou probíhat celoročně.
Kulíšek nejmenší
13) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, tj. dobře strukturovaných starších porostů s mozaikou prosvětlenějších partií.
Sýc rousný
14) Dojde k plošnému omezení vhodných biotopů, významnější otevřené plochy není tato sova efektivně využívat.
Přírodní stanoviště 9130
20) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 2,5
% výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
21) Podél průseků LD a sjezdovky jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2,6 km dlouhé
obnažené porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou
od západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části
masívu Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním
na rakouské straně (viz 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní
porosty s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se na východních svazích nad potokem Rasovka.
Náchylnost k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto přírodního
stanoviště ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 3% výměry v rámci zájmového území.
22) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
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návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště.
23) V důsledku zasněžování dojde nejen k prodloužení sněhové pokrývky, ale k také ke změně mikroklimatických podmínek
a ovlivnění fenologických poměrů v porostech blízkých. Odtávaní uměle vytvořeného sněhu bude mít za následek také
změny v hydrologických poměrech lokality.
24) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního
stanoviště v trasách LD a sjezdovky. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době
stavby, tak v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je zdokumentována z řady
míst (např. LIDDLE 1997), obdobně jako rozšíření synantropní vegetace v okolí horských chat a dalších staveb
v horských oblastech (PROCHÁZKA 1967).
25) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii zemních komunikačních kabelů položených v
trase LD.
Přírodní stanoviště 9110
26) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 3
% výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
27) Podél průseků LD a sjezdovky jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2,6 km dlouhé
obnažené porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou
od západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části
masívu Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním
na rakouské straně (viz 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní
porosty s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se na východních svazích nad potokem Rasovka (foto
z1). Náchylnost k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto
přírodního stanoviště ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 10% výměry v rámci zájmového území.
28) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (např. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště.
29) V důsledku zasněžování dojde nejen k prodloužení sněhové pokrývky, ale k také ke změně mikroklimatických podmínek
a ovlivnění fenologických poměrů v porostech blízkých. Odtávaní uměle vytvořeného sněhu bude za následek také
změny v hydrologických poměrech lokality.
30) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního
stanoviště v trasách LD a sjezdovky. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době
stavby, tak v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je zdokumentována z řady
míst (např. LIDDLE 1997).
31) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii zemních komunikačních kabelů položených v
trase LD.
Přírodní stanoviště 9410
32) Při realizaci této varianty záměru dojde k likvidaci či přímé změně přírodního stanoviště na ploše přesahující více jak 3%
výměry přírodního stanoviště v rámci zájmového území. S ohledem na skutečnost, že záměr předpokládá permanentní
udržování bezlesí v trase LD a sjezdovky, je také vyloučena přirozená či umělá obnova tohoto přírodního stanoviště.
33) Podél průseků LD a sjezdovky jihozápadní orientace na spojnici Klápa - Hraničník vzniknou více jak 2,6 km dlouhé
obnažené porostní stěny, čímž v řadě míst dojde k otevření cesty bořivým větrům (převládající silné větry v území vanou
od západu – jihozápadu) do sousedních porostů. Bořivými větry jsou ohrožené nejenom porosty v hřebenové části
masívu Hraničník - Smrčina, kde v posledních desetiletích došlo k rozsáhlým polomům, mj. i v souvislosti s odlesněním
na rakouské straně (viz 8.3), ale také v nižších nadmořských výškách, kde jsou mimořádně ohrožené především lesní
porosty s nedostatečně vyvinutou vertikální strukturou nacházející se na východních svazích nad potokem Rasovka (foto
z1). Náchylnost k vývratům je podpořena značně skeletovitým substrátem a lokálními prameništi. Plocha tohoto
přírodního stanoviště ovlivněného v této variantě převyšuje více jak 5% výměry v rámci zájmového území.
34) Záměr předpokládá, že LD bude využívána také pro dopravu horských kol. Tímto dojde k vytvoření podmínek
stimulujících nejen v prostoru Klápa – Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj
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aktivit doposud se vůbec nebo jen velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým
důsledkem bude nejenom půdní eroze, ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace
přirozeného zmlazení, ruderalizace). Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na
okolní porosty, naopak časem roste tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku
či cyklotras), tak expanzi „neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování
je doposud omezené pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat
výrazné rozšíření ploch ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet
návštěvníků na sněžnicích, kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního
stanoviště, a to především v atraktivních lokalitách horského hřebene Hraničník – Smrčina. Dojde k ovlivnění velmi
rozsáhlých ploch tohoto přírodního stanoviště v rámci EVL Šumava i FFH GBuM, proto je hodnocen jako -2.
35) V důsledku zasněžování, ale také v návaznosti na další využívání území a provoz záměru, dojde nejen k ovlivnění doby
sněhové pokrývky, ale k také ke změně mikroklimatických podmínek a ovlivnění fenologických poměrů v porostech
blízkých. Odtávaní uměle vytvořeného sněhu bude za následek také změny v hydrologických poměrech lokality.
36) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního
stanoviště v trasách LD a sjezdovky. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení okolních porostů, a to jak v době
stavby, tak v době využívání záměru. Ruderalizace spojená s užíváním LD, vleků a sjezdovek je zdokumentována z řady
míst (např. LIDDLE 1997). I na základě místních zkušeností (např. horní stanice LD Hochficht) lze předpokládat
zvýšenou ruderalizaci vegetace v okolí horní stanice LD a také podél hřebenové trasy Hraničník – Smrčina, čímž dojde
k zásadnímu snížení zachovalosti a reprezentativnosti horských smrčin. Tento negativní faktor se bude nadále kumulovat
se současnými změnami ve struktuře a funkci horských ekosystémů nejvyšších poloh hraničního hřebene, kde
v posledních letech proběhly rozsáhlé asanační těžby v lokalitách přírodního stanoviště 9140.
37) Riziko iniciace erose v trase vodovodních rozvodů pro zasněžování byla zdokumentována v různých lyžařských
oblastech (např. VÍTEK 2009). Obdobná rizika lze očekávat také v linii vodovodu a kanalizace pro horní stanici a
zemních komunikačních kabelů položených v trase LD.
Přírodní stanoviště 91E0
38) Jedná se maloplošný výskyt tohoto prioritního přírodního stanoviště. Kvalitou se jedná o málo reprezentativní porosty
v úzké nivě potoka Rasovka. V důsledku vytvoření průseku pro LD a sjezdovku západně údolí Rasovky není možné
vyloučit riziko polomů a dalších poškození tohoto přírodního stanoviště.
39) V důsledku zasněžování dojde nejen k prodloužení sněhové pokrývky, ale k také ke změně mikroklimatických podmínek
a ovlivnění fenologických poměrů v porostech blízkých. Odtávaní uměle vytvořeného sněhu bude mít za následek také
změny v hydrologických poměrech lokality. Změněné průtoky v potoce Rasovka mohou ovlivnit toto přírodní stanoviště.
40) Vybudování LD a sjezdovky vyvolá zvýšení ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodního
stanoviště v trasách LD, sjezdovky a také v okolí dolní stanice LD. Dojde také k vyššímu synantropnímu zatížení
okolních porostů, a to jak v době stavby, tak v době využívání záměru.
41) Toto přírodní stanoviště může být negativně ovlivněno erozí související se změněnými průtokovými poměry potoka
Rasovka.
42) Toto prioritní přírodní stanoviště se vyskytuje v blízkosti hřebenu Hraničník – Smrčina v rámci FFH GBuM, obklopují je
porosty přírodního stanoviště 9410, které budou novými aktivitami významně ovlivněny. Záměr předpokládá, že LD
bude využívána také pro dopravu horských kol a tímto dojde k vytvoření podmínek stimulujících nejen v prostoru Klápa
– Hraničník, ale také v okolním území celého masívu Hraničník – Smrčina, rozvoj aktivit doposud se vůbec nebo jen
velmi zřídka vyskytujících – především se jedná o horskou cykloturistiku. Přímým důsledkem bude nejenom půdní eroze,
ale také další negativní ovlivnění okolních porostů (např. částečná blokace přirozeného zmlazení, ruderalizace).
Zkušenosti z jiných území ukazují, že není možné eliminovat tlak nových aktivit na okolní porosty, naopak časem roste
tak jak na vymezení specifických ploch pro nové aktivity (nap. vytvoření bikeparku či cyklotras), tak expanzi
„neregulovatelných adrenalinových sportovců“ do okolí lokality. Obdobně běžkařské lyžování je doposud omezené
pouze na některé části území, záměr předpokládá podporu také těchto aktivit, což bude znamenat výrazné rozšíření ploch
ovlivněných porostů. Dále je možné očekávat rozvoj i dalších aktivit – např. zvýšený počet návštěvníků na sněžnicích,
kluzákové létání, paragliding. Rozvoj těchto aktivit vyvolá zvýšený tlak na porosty přírodního stanoviště, a to především
v atraktivních lokalitách horského hřebene Hraničník – Smrčina. Stanoviště 91D0 hrozí také poškození v případě změn
hydrologických poměrů.
43) Území přírodního stanoviště může být negativně ovlivněno erozí související se zvýšeným sešlapem a změnami
odtokových poměrů v okolních porostech.
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Varianta E

Nebyly identifikovány žádné negativní vlivy na PO/EVL/FFH

Dopravní napojení Nová Pec - Klápa
Přestože dopravní napojení Nová Pec – Klápa není součástí záměru RP Propojení Klápa - Hraničník, bylo nutné alespoň
v rovině obecné provést hodnocení vlivu navržených variant na celistvost a předměty ochrany dotčených PO/EVL. Hlavním
důvodem je fakt, že realizace záměru dopravního propojení Klápa – Hraničník je fakticky nemožné bez zajištění dopravní
obslužnosti objektu Klápa.
Tab. 10 Vyhodnocení vlivů dopravního napojení Nová Pec - Klápa na dotčené předměty ochrany EVL/PO
Předmět
ochrany
Chřástal polní
Rys ostrovid

6430
6520
7140

Rizikový faktor (viz tab. 5 - modifikováno)

Vliv

PO/EVL

Komentář

e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu

-1

PO Šumava

1)

e) likvidace či fragmentace vhodného biotopu

-1

EVL Šumava

2)

f), j) rušení během výstavby a provozu

-1

EVL Šumava

3)

k) vznik migrační bariéry

-1

EVL Šumava

4)

a) likvidace části přírodních stanovišť

-1

EVL Šumava

5)

m) zvýšená ruderalizace a zhoršení reprezentativnosti
a zachovalosti, včetně rizika odvodnění

-1

EVL Šumava

6)

Podrobnější komentář k hodnocení vlivu na dotčené předměty ochrany v tab. 10:

Chřástal polní
1) Prostor mezi Novou Pecí a Klápou sice nepatří do PO Šumava, ale její hranice nejsou příliš vzdáleny. Není pochyb, že
volající samci, kteří zde byli zjištěni na jaře a v létě, lze vnímat jako součást dlouho zkoumané populace na loukách ve
Vltavském luhu. Podrobný průzkum odhalil, že vhodný biotop pro chřástala polního mezi Novou Pecí a Klápou existuje
na 65 ha. Bylo by nanejvýše žádoucí, aby trasy plánovaného dopravního spojení místa výskytu chřástala a lokality
s vhodným biotopem, zbytečně neprotínaly.
Rys ostrovid
2) Otevřené plochy mezi Novou Pecí a Klápou, které jsou v kontaktu s lesním komplexem masívu Smrčiny, využívá hlavní
kořist rysa – srnec obecný. Intenzivně využívané komunikace spojující Novou Pec pozmění prostředí a negativně ovlivní
využitelnost tohoto území jako prostoru pro lov rysa.
3) Rušení spojené s nově rozvinutými lidskými aktivitami bude působit jak na kořist – populaci srnce, tak v omezení
loveckých aktivit rysa
4) Jak bylo zmíněno výše, dopravní spojení Nová Pec – Klápa bude fungovat jako migrační bariéra. Navíc zde bude aktuální
hrozba přímého střetu jedinců rysa s projíždějícími auty.
Přírodní stanoviště 6430, 6520, 7140 jsou mozaikovitě rozptýlena v území mezi Klápou a Novou Pecí, do kterého je
doposud jen orientačně umístěno několik variant dopravního napojení objektu Klápa. Toto dopravní napojení sice není
předmětem hodnoceného regulačního pánu, ale byť s velkou mírou nejistoty, musí být zohledněno.
5) Při jakékoliv zvolené variantě dopravního napojení dojde ke zrušení části přírodních stanovišť. Rozsah vlivu s ohledem na
neúplnost podkladů dodaných investorem není možné kvantifikovat. Předpokládanou hodnotu -1 bude nezbytné ověřit
při hodnocení detailně zpracované dokumentace dopravního napojení.
6) V důsledku realizace plánovaného dopravního napojení, ale také v přímém důsledku výstavby a následného provozování
objektu Klápa lze očekávat zvýšenou ruderalizaci a zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti přírodních stanovišť, a to
jak v důsledku zvýšeného antropického zatížení související s rekreačním využitím areálu, tak v důsledku očekávaných
změn v obhospodařování lučních porostů v zájmovém území. Pro mokřadní přírodní stanoviště – 6430 a 7140 –
představuje také negativní ohrožení odvodnění či jiné zásahy do vodního režimu, které by pravděpodobně budování
dopravního napojení areálu Klápa doprovázely.
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4.4 Hodnocení vlivů záměru na celistvost dotčených EVL/PO
-

plánovaný koridor pro LD a alternativně také sjezdovka porušuje ekologickou integritu EVL, PO a také FFH.
Donedávna existující klidové území v území NP Šumava sloužilo jako spojnice či „přemostění“ pro předměty
ochrany FFH GBuM.
separační koridor v prostoru Hraničník – Klápa v kombinaci s již existujícím koridorem na rakouské straně
kompletně odděluje východní část hřebene Smrčiny a poškozuje různé důvody
realizací RP dojde k závažným změnám ve struktuře ekosystémů, což může významně poškodit celistvost
dotčených PO/EVL.

4.5 Hodnocení možných kumulativních vlivů
Ke kumulaci identifikovaných negativních vlivů by mohlo dojít:
- intenzivním kácením na české i rakouské straně a nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a
zachovalosti lesních ekosystémů)
- rozpadem porostů ve vrcholových částech hřebenu v důsledku předchozí fragmentace.
- zkapacitněním silnice Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková - Schöneben
- zvýšení antropického zatížení území výstavbou nových ubytovacích a rekreačních kapacit v katastru obcí na pravém
břehu Lipna, zejména v Nové Peci (dramatický nárůst počtu lidí)
- přemostěním údolní nádrže Lipno u Horní Plané

4.6 Možnosti zmírňujících opatření a eliminace nepříznivých vlivů
U předmětů ochrany PO Šumava, které jsou vázány na ekosystémy s významným zastoupením starých lesních porostů
nelze reálně vytvořit náhradní biotop a tudíž identifikovaný mírně negativní vliv není eliminovatelný. V případě chřástala
polního, který hnízdí v území mezi Novou Pecí a Klápou těsně mimo PO Šumava, lze navrhnout účinná managementová
opatření ve prospěch tohoto druhu.
Eliminace mírně negativního vlivu na některá přírodní stanoviště by bylo možné dosáhnout následovně:
91E0:
- zajištění spolupráce s lesními správci na odpovídajícím způsobu lesního hospodaření v lokalitě samotné i okolních
porostech, žádoucí je především zajistit bohatou vertikální strukturu porostu, podpořit zmlazení, případně zajistit
dosadbu chybějících druhů dřevin;
- vysoce žádoucí je činit veškerá opaření k zachování průtokových poměrů v potoce Rasovka.
91D0 (pouze FFH GBuM):
- zachování hydrologických poměrů v lokalitě samotné i okolních porostech (neodvodňovat, nevytvářet holiny atd.).
- společně s vlastníky a správci území zavést vhodná opatření pro eliminaci vstupu návštěvníků území (např. informační
tabule, vytvoření různých jiných odvádějících atraktantů, zákazy vstupu, doprovody se strážci NP atd.)
Pro eliminaci mírně negativních vlivů dopravního propojení Klápa – Nová Pec na přírodní stanoviště 6430, 6520, 7140 lze
doporučit:
- před přípravou finální dokumentace provést detailní terénní šetření a dopravní propojení lokalizovat mimo lokality
s výskytem přírodních stanovišť a trasu vést přes biotopy X
- eliminovat odvodnění a ruderalizaci
- zajistit ve spolupráci se zemědělskými subjekty hospodařícími v zájmovém prostoru odpovídající management na
lokalitách s výskytem přírodních stanovišť a cílenou péčí o mozaiky přírodních stanovišť a biotopů X stimulovat rozvoj
přírodních stanovišť v zájmovém území
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5 Závěr
Hodnocený záměr „Regulační plán propojení Klápa - Hraničník“
• ve variantě A má významný negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a navíc má významný
negativní vliv na jeden předmět ochrany (tetřev hlušec) v PO Šumava, čtyři předměty ochrany v EVL Šumava
(9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smrčiny
Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a jeden předmět ochrany ve FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys
ostrovid). Dále má mírně negativní vliv na šest předmětů ochrany PO Šumava (čáp černý, datel černý, datlík
tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný) a jeden předmět ochrany EVL Šumava (91E0). V rámci FFH
Gebiet Böhmerwald und Mühltäler je jako významný negativní hodnocen vliv na přírodní stanoviště 9410
Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceetea a jako mírně negativní vliv na prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les.
• ve variantě B má významný negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a navíc má významný
negativní vliv na jeden předmět ochrany (tetřev hlušec) v PO Šumava, čtyři předměty ochrany v EVL Šumava
(9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smrčiny
Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a jeden předmět ochrany ve FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys ostrovid).
Dále má mírně negativní vliv na šest předmětů ochrany PO Šumava (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek
lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný) a jeden předmět ochrany EVL Šumava (91E0). V rámci FFH Gebiet
Böhmerwald und Mühltäler je jako významný negativní hodnocen vliv na přírodní stanoviště 9410 Acidofilní
smrčiny Vaccinio-Piceetea a jako mírně negativní vliv na prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les.
• ve variantě C má významný negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a navíc má významný
negativní vliv na jeden předmět ochrany (tetřev hlušec) v PO Šumava, čtyři předměty ochrany v EVL Šumava
(9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smrčiny
Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a jeden předmět ochrany ve FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys ostrovid).
Dále má mírně negativní vliv na šest předmětů ochrany PO Šumava (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek
lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný) a jeden předmět ochrany EVL Šumava (91E0). V rámci FFH Gebiet
Böhmerwald und Mühltäler je jako významný negativní hodnocen vliv na přírodní stanoviště 9410 Acidofilní
smrčiny Vaccinio-Piceetea a jako mírně negativní vliv na prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les.
• ve variantě D má významný negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a navíc má významný
negativní vliv na jeden předmět ochrany (tetřev hlušec) v PO Šumava, čtyři předměty ochrany v EVL Šumava
(9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smrčiny
Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a jeden předmět ochrany ve FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys ostrovid).
Dále má mírně negativní vliv na šest předmětů ochrany PO Šumava (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek
lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný) a jeden předmět ochrany EVL Šumava (91E0). V rámci FFH Gebiet
Böhmerwald und Mühltäler je jako významný negativní hodnocen vliv na přírodní stanoviště 9410 Acidofilní
smrčiny Vaccinio-Piceetea a jako mírně negativní vliv na prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les.
• ve variantě E (nulové) nebyl identifikován, ani potvrzen, žádný negativní vliv na celistvost ani předmět ochrany
dotčených lokalit soustavy Natura 2000 (PO Šumava, EVL Šumava, FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler).
Navržené dopravní spojení Nová Pec – Klápa:
• ve variantě 1 nemá negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a má mírně negativní vliv na jeden
předmět ochrany PO Šumava (chřástal polní) a na tři předměty ochrany EVL Šumava (6430, 6520, rys ostrovid).
• ve variantě 2a nemá negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a má mírně negativní vliv na jeden
předmět ochrany PO Šumava (chřástal polní) a na čtyři předměty ochrany EVL Šumava (6430, 6520, 7140, rys
ostrovid).
• ve variantě 2b nemá negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a má mírně negativní vliv na jeden
předmět ochrany PO Šumava (chřástal polní) a na čtyři předměty ochrany EVL Šumava (6430, 6520, 7140, rys
ostrovid).
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WÖLFL, M., 2004: Der Luchs in Ostbayern im Jahr 2003. Bericht im Auftrag des Naturparks Bayerischer Wald e. V. und der Regierung
der Oberpfalz, Zwiesel.
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
NATURA 2000 - http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
www.npsumava.cz
NATURA 2000 oficiální stránky - www.natura2000.cz, http://stanoviste.natura2000.cz
www.biomonitoring.cz
https://e-gov.ooe.gv.at/
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7 Terminologie a zkratky
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Celistvost - Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je
příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento pojem je také nutno
chápat v širokém smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích) nejen topografickou či
geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením celistvosti tak může být i ochuzení druhové diverzity
jednotlivých biotopů, přerušení přirozených komunikačních kanálů, migračních cest nebo např. změny ekosystému
způsobené zanesením nových druhů.
Cenia – Česká informační agentura životního prostředí
Cíl ochrany - pro EVL: zajistit nezhoršování (popř. zlepšování) stavu jejich předmětů ochrany (článek 2.2 směrnice
92/43/EHS, ustanovení § 45a odst. 1 ZOPK). Pro PO: napomoci zajistit přežití druhů ptáků, které jsou předmětem
ochrany jednotlivých PO, a jejich reprodukci v areálu rozšíření (u druhů hnízdících). Článek 4 odst. 1 směrnice
79/409/EHS a § 45e odst. 2 ZOPK.
ČOV – čistírna odpadních vod
ČS – čerpací stanice
ČSO – Česká společnost ornitologická
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
Dotčená lokalita – EVL nebo PO, jejíž předměty ochrany byly vyhodnoceny jako potenciálně ovlivněné posuzovaným
záměrem.
Dotčený předmět ochrany – typ evropského stanoviště, evropsky významný druh nebo druh ptáka, který je předmětem
ochrany dotčené lokality a na nějž by mohla mít realizace záměru nebo koncepce vliv.
Druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen "evropsky významné druhy") - druhy na evropském území členských
států Evropských společenství, které jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické. Tyto druhy jsou stanovené
právními předpisy Evropských společenství. Jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní
územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními
předpisy Evropských společenství.
Evropsky významné lokalita (EVL; dle § 3 písm. o) a § 45a ZOPK) – lokalita, která významně přispívá k udržení nebo
obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu
z hlediska jejich ochrany nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. Tato lokalita je zařazena do
seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními
předpisy Evropských společenství a vyžadujících územní ochranu (dále jen "národní seznam"), a to až do doby jejího
zařazení do seznamu lokalit významných pro Evropská společenství (dále jen "evropský seznam").
Fauna Flora Habitat Gebiet (FFH ) - analogie EVL v německy mluvících zemích EU.
FFH GBuM - FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler
CHKO – Chráněná krajinná oblast
CHOPAV - Chráněná oblast přirozené akumulace vod
IS EIA – Informační servis EIA
Koncepce, záměr – podle § 45h odst. 1 ZOPK a § 3 písm. a), b) ZPV
k. ú. – katastrální území
LD – lanová dráha
LVS – Lesní vegetační stupeň
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NA – nákladní automobil
NN – nízké napětí
NP – Národní park
OOP – orgán ochrany přírody
ORL – odlučovač ropných látek
Ovlivněný předmět ochrany – předmět ochrany EVL nebo PO, u kterého bylo prokázáno ovlivnění hodnoceným záměrem
nebo koncepcí.
Předměty ochrany – druhy ptáků, pro něž je lokalita vymezena (PO) nebo typy evropských stanovišť a evropsky významné
druhy, pro které je lokalita zařazena do národního seznamu (EVL). Jsou uvedeny pro každou lokalitu v jednotlivých
nařízeních vlády pro každou ptačí oblast a v nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit.
Přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen "evropská stanoviště") - přírodní stanoviště na území
členských států Evropských společenství, která byla vylišena a stanovena právními předpisy evropských společenství z
důvodu ohrožení vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo malého přirozeného areálu rozšíření, v důsledku
svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností. Případně se může jednat o výjimečné příklady typických
charakteristik jedné nebo více z biogeografických oblastí. Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které
jsou na evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, a za jejichž zachování mají
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Evropská společenství zvláštní odpovědnost. Prioritní evropská stanoviště jsou vylišena právními předpisy Evropských
společenství (směrnice Rady 92/43/EHS).
Příslušný orgán ochrany přírody - pro účely posuzování vlivů záměrů a koncepcí se jím rozumí orgán ochrany přírody
(OOP), který k záměru či koncepci vydává stanovisko podle § 45i odst. 1 ZOPK, tj. krajský úřad, správa chráněné
krajinné oblasti, správa národního parku, újezdní úřad a Ministerstvo životního prostředí, v jehož územní působnosti se
nachází záměrem či koncepcí dotčená EVL nebo PO.
Ptačí oblasti (PO; dle § 45e ZOPK) – oblasti vymezené jednotlivými nařízeními vlády, též SPA
RP – regulační plán
Směrnice o stanovištích – směrnice Rady Evropských společenství 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Směrnice o ptácích – směrnice Rady č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků.
SPA – viz PO
Stavem druhu z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, působících na příslušný druh, které mohou ovlivnit jeho
dlouhodobé rozšíření a početnost jeho populací.
Stav druhu z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že
se dlouhodobě udržuje jako
- životaschopný prvek svého přírodního stanoviště;
- přirozený areál rozšíření druhu není a zřejmě nebude v dohledné budoucnosti omezen;
- existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému
zachování jeho populací.
Stavem přírodního stanoviště z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, které působí na přírodní stanoviště a na jeho
typické druhy, jež mohou ovlivnit jeho dlouhodobé přirozené rozšíření, strukturu a funkce, jakož i dlouhodobé přežívání
jeho typických druhů. Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud:
- jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují;
- specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou pravděpodobně v
dohledné době i nadále existovat;
- stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý.
ŠED – Šumavská elektrická dráha
TTP – trvalý travní porost
TS - trafostanice
ÚPnO – Územní plán obce
VN – vysokého napětí
Významný negativní vliv – „negativní vliv“ dle § 45i odst. 9 ZOPK (tím je myšlen „významný negativní vliv“, vyplývá z
návaznosti na § 45i odst. 2 ZOPK - předmětem posouzení jsou pouze ty záměry a koncepce, u kterých nelze vyloučit
významný vliv). Jedná se o významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo jejich podstatnou
část, významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu nebo významný negativní vliv na celistvost lokality. Vyplývá z charakteru záměru či koncepce projektu a
nelze jej eliminovat. Primárně vylučuje realizaci záměru či schválení koncepce (resp. záměr je možné realizovat či
koncepci schválit pouze za podmínek stanovených v § 45i odst. 9, 10, 11 ZOPK ). Významnost vlivu musí být
posuzována s přihlédnutím ke specifikům a podmínkám prostředí na dané lokalitě, dotčené zamýšleným záměrem nebo
koncepcí, a to s ohledem na předměty ochrany dané lokality a její celistvost.
Zmírňující opatření – mohou být autorizovanou osobou navržena, pokud má záměr/koncepce mírně negativní vliv (tj.
nikoli významný), který lze těmito opatřeními dále zeslabit. Musí být zapracována do stanoviska EIA/SEA a je povinností je realizovat. Jiná opatření, která jsou navržena za účelem eliminace významných negativních vlivů, je již třeba
považovat za variantní řešení záměru/koncepce (viz např. § 7 odst. 5 ZPV).
ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ZOV – zásady organizace výstavby
ZPF – zemědělská půdní fond
ZPV – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
ZS – zařízení staveniště
ZÚ – zájmové území
ZÚR JČK - Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
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8 Přílohy
8.1. Stanovisko příslušného OOP k hodnocenému záměru z hlediska možného ovlivnění
EVL/PO

74

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

75

X. 2011

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

76

X. 2011

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

77

X. 2011

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

78

X. 2011

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

79

X. 2011

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

80

X. 2011

Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

8.2 Doklad zpracovatele o autorizaci k provádění posouzení podle § 45i ZOPK
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8.3 Vlivy větru a postupů lesního hospodaření na stabilitu porostů v oblasti
šumavského hřebene Hraničník – Smrčina

Obr. 1 Ortofotosnímek zájmového území z r. 2008. Vrchol Hraničníku je označen modrou hvězdičkou (mapa zdroj www.mapy.cz).

V oblasti hraničního hřebene Smrčina – Hraničník převládají západní – jihozápadní větry, a to včetně situací s větry
dosahujícími rychlosti vichřice – orkánu. Jakékoliv otevření lesních porostů související ať již s lesnickými zásahy (např.
plánovaná mýtní těžba nebo asanace kůrovcem napadených stromů), tak i jiné zásahy (např. budování nových lesních cest,
vytváření průseku apod.), mají za následek vznik nových polomových stěn. Konkrétně v západní oblasti hřebene, východně
od vrcholu Hraničníku (obr. 1) je možné dobře pozorovat plochy postižené polomy po vybudování nových sjezdovek z vrchu
Hraničník v 80. letech 20. století.
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Obr. 2 Ortofotosnímek zájmového území z r. 1952. Fialovou barvou je vyznačena státní hranice ČR – Rakousko; bíle hranice k.ú. Nová Pec a Zvonková.
Vrchol v levé části snímku se 2 sjezdovkami je Hraničník, vrchol vpravo je Smrčina/Hochficht (mapa zdroj www.cenia.cz)

Historické letecké snimky (např. obr. 2) ukazující strukturu porostů v 50. letech 20. století dokumentují provezené lesní
težby a následné polomy v tésné bízkosti státní hranice ČR – Rakousko severozápadně od vrcholu Hraničníku. Letecký
snímek stejné oblasti z r. 2008 v této oblasti zachycuje rozsáhlou pokračující z rakouské na českou stranu. Polomy v téot
oblasti kombinované z asanační težbou mělo v posledních desetiletích za nálsedek vykácení několika hektarů horských lesů,
převážně horských smrčin.
Se vrůstající fragmentací lesních porostů dochází ke zvyšování jejich nestability. Zvyšuje pravděpodobnost polomů a
zároveň s rostoucím narušením porostů roste i riziko napadení smrkových porostů vyšších věkových tříd kůrovcem.
Následná asanační těžba společně s těžbou nových polomů prohlubuje fragmentaci porostů (obr. 4 – 7). Rozšiřování
fragmentace porostů a šíření napadení kůrovcem a z asanací vyplývající rizika dokumentuje obr. 8.
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Obr. 4. Letecký snímek zájmového území z r. 2000. Státní hranice je označená tečkami. H - vrchol Hraničníku.

Obr. 5. Letecký snímek zájmového území z r. 2003.
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Obr. 6. Letecký snímek zájmového území z r. 2007.

Obr. 7. Letecký snímek zájmového území z r. 2010.
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Obr. 8. Letecký snímek zájmového území s vyznačením progrese snižování stability porostů v prostoru hraničního hřebene Smrčina –
Hraničník (s využitím dat 2006 – 2010).
Závěr:
Vytváření nepřirozených struktur v porostech, a především odhalení nových porostních stěn po obvodu nejrůznějších průseků a
na okrajích pasek výrazně zvyšuje nestabilitu i navazujících lesních porostů. S rostoucí fragmentací lesních porostů roste nejen
riziko nových polomů, ale také stoupá míra napadení porostů kůrovci, které následně vyvolává potřebu na další asanace, tj. další
fragmentace.
S ohledem na stávající stav lesních porostů v masívu hřebene Hraničník – smrčina je vytvoření nových průseků vysoce rizikové.
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8.4 Fotopřílohy

Porosty kyselých bučin Bučiny asociace Luzulo-Fagetum ve spodní části svahu

I porosty kyselých bučin asociace Luzulo-Fagetum v nižších polohách bývají postižené lokálními polomy.
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I porosty kyselých bučin asociace Luzulo-Fagetum v nižších polohách bývají postižené lokálními polomy.

Vrchol Hraničníku s doposud zachovalým fragmentem horské smrčiny.
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Samovolné zmlazení zajišťuje obnovu lesního ekosystému v porostech horských smrčin v posledním desetiletí významně postižených
přirozenými disturbancemi větrem i kůrovci.

Samovolné zmlazení zajišťuje obnovu lesního ekosystému v porostech horských smrčin v posledním desetiletí významně postižených
přirozenými disturbancemi větrem i kůrovci.
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Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

X. 2011

Vrcholové partie horského hřebene Smrčina – Hraničník byly v posledních letech odlesněny z důvodu asanace polomů a kůrovcem
napadených smrků. Došlo k významnému zhoršení kvality biotopu acidofilních smrčin v zájmovém území.

Vrcholové partie horského hřebene Smrčina – Hraničník byly v posledních letech odlěsněny z důvodu asanace polomů a kůrovcem
napadených smrků. Došlo k významnému zhoršení kvality biotopu acidofilních smrčin v zájmovém území.
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Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

X. 2011

Věkově i strukturou velmi bohaté porosty asociace Luzulo-Fagetum ve vyšší části hřebenu – část I. zóny NP v trase plánované LD.
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Naturové hodnocení záměru:

Dodavatel: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Objednatel: Atelier 8000, spol. s r.o.

RP Propojení Klápa – Hraničník.

Autor všech fotografií z přílohy 8.4 je Z. Křenová.
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