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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
A.1. Obchodní firma:  Lipno Servis s.r.o. 
 
A.2. IČO: 26016885 
 
A.3. Sídlo firmy:  Lipno nad Vltavou 307 
 382 78 Lipno nad Vltavou 
 
A.4.Oprávn ěný zástupce oznamovatele:  Ing. Václav Meškan 
 Manažer projektu 
 Tel.: 387 426 124; 736 634 241 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení dle p řílohy č. 1 
 
 Modernizace skiareálu Lipno - rozšíření sjezdovek 

Jezerní a Promenádní II a přemístění lanové dráhy 
  
 záměr kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací řízení 

(10.11 – Rekreační areály, hotelové komplexy a 
související zařízení na ploše nad 1 ha) 

 
 
B.I.2. Kapacita zám ěru Posuzovaný záměr představuje rozšíření sjezdovek a 

výstavbu provozního zázemí areálu. Plocha rozšíření 
sjezdovky Jezerní činí cca 3,1 ha, plocha rozšíření 
sjezdovky Promenádní II činí cca 4,6 ha, plocha 
navrhovaného Foxparku (výuka lyžování pro děti) činí 
cca 1,3 ha. Celkem se tedy jedná o cca 9 ha nových 
sjezdových tratí. Nová lanová dráha na Jezerní 
sjezdovce bude mít přepravní kapacitu 3200 osob/hod 
a novou nástupní a výstupní stanici.  

 
 
B.I.3. Umíst ění záměru:  
  kraj:  Jihočeský 
 obec:  Lipno nad Vltavou 
 katastrální území: Lipno nad Vltavou 
 
 
B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry  
 
Řešenému území v současné době dominuje sportovní využití. Také záměr, který je 
předmětem předkládaného Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. se týká 
sportovního využití stávajícího areálu Lipno (Kramolín). Plocha lyžařského areálu 
nad obcí Lipno se rychle rozvíjí, rozšiřuje a periodicky modernizuje. Nejbližší 
plánovaná fáze modernizace zahrnuje několik částí:  
 
1. Přemístění lanové dráhy Lipnoexpres III 
2. Rozšíření Jezerní sjezdovky a Promenádní sjezdovky, instalace bobové dráhy 
3. Foxpark (nová plocha určená pro výuku lyžování pro děti) 
 
Aktuálně nejsou známy další záměry v území, se kterými by mohla nastat kumulace 
negativních vlivů na životní prostředí. 
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B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby záměru a jeho umíst ění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 
 
Posuzovaný záměr představuje modernizaci a rozšíření stávající nabídky sportovních 
aktivit v oblasti Lipna nad Vltavou. Nová lanová dráha bude mít větší kapacitu a 
rozšíření sjezdovek nabídne lyžařům větší prostor. Jedná se nejen o modernizaci a 
rozšíření areálu k lyžování, ale rozšíření aktivit i na jiná roční období, kdy nelze 
lyžovat. Mimo lyžařskou sezónu bude na Jezerní sjezdovce nebo v koridoru 
demontované lanovky instalována bobová dráha, která bude (v případě umístění na 
sjezdovce) demontovatelná a před zahájením lyžařské sezóny bude odvezena 
k zimnímu uskladnění. Doplnění a celkové zvětšení nabídky učiní areál přitažlivý pro 
klienty z většího spádového území. Učiní tak areál více konkurence schopný 
s ostatními českými středisky a tím zajistí přitažlivost lokality pro zimní i letní 
vícedenní rekreační pobyty. 
 
Hlavní návštěvnickou skupinou jsou rodiče s dětmi. Rozšířením nabídky aktivit pro 
děti přibude návštěvníků z této cílové skupiny. Velice žádaná je výuka lyžování 
malých dětí s odborným instruktorem a z tohoto důvodu je navrhován nový Foxpark. 
Pro dospělé návštěvníky a mladé lidi bude nabídnuta rozšířená kapacita sjezdovek a 
v letním období nabídne zábavu nová bobová dráha.  
 
Umístění v dosahu obce Lipno nad Vltavou a přítomná infrastruktura jsou hlavními 
důvody pro konkrétní lokalizaci. V současné fázi přípravy záměru se variantně 
zvažuje jen umístění bobové dráhy.  
 
 
 
B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Podkladem pro zpracování předkládaného oznámení je textová a výkresová část 
návrhu záměru, vypracovaná firmou CONDUCO a.s. Dále byly údaje doplněny po 
konzultaci se zástupcem firmy Lipno servis s.r.o. (Ing. Václav Meškan). Záměr se 
sestává z několika částí: 
 
 
Část I. – Jezerní sjezdovka  
 
 

1) PŘEMÍSTĚNÍ LANOVÉ DRÁHY LIPNOEXPRES III 
 
Stávající čtyřsedačková lanová dráha s návrhovou přepravní kapacitou 2400 os/hod 
má nástupní místo u Chaty Lanovky (v prostoru sousedícím s ČOV) a výstupní na 
vrcholu Kramolína a probíhá vlevo od sjezdové trati Jezerní při pohledu zdola. Tato 
lanová dráha bude demontována včetně sloupů podpěr, výstupní a nástupní stanice 
a uskladněna pro další použití v rámci areálu. 
 
Nová lanová dráha bude probíhat po Jezerní sjezdovce tj. na současném levém 
okraji Jezerní sjezdové trati při pohledu zdola, do prostoru původní mezistanice 
dvousedačkové lanové dráhy, tedy zhruba do prostoru křížení asfaltové komunikace 
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k vrcholu a sjezdovky Jezerní. Nástupní stanice bude situována do prostoru stávající 
nástupní stanice, ale blíže k ČOV Lipno nad Vltavou a výstupní stanice bude v sedle 
kopce. Návrhová přepravní kapacita je plánována 3200 os/hod. Předpokládá se 
použití odpojitelného systému pro šesti sedačkový nebo kabinový systém pro 8-10 
osob nebo spojení kabinového a sedačkového systému s možným využitím 
odpojení. Upřesnění vyplyne z další přípravy záměru. Součástí technologie lanové 
dráhy jsou kabelové rozvody NN a slaboproud v trase sloupů, trafostanice a systém 
pro řízení vstupu (turnikety). 
 
Lanová dráha bude mít na obou svých koncích nástupní (a výstupní) stanici lanovky. 
Horní stanice lanovky – výstupní je plánována jako jednoduchý objekt sestávající se 
ze strojní technologie a buňky trafa. Plocha této buňky a strojní technologie zabírá 
plochu cca 36x14 (bude upřesněno na základě vybraného dodavatele). Bude 
vytápěná elektrickým proudem a obsluhu obstarávají zpravidla 2-3 osoby, k dispozici 
budou mít chemické WC. Dolní stanice lanovky – nástupní je plánována jako 
dvoupodlažní objekt maximálních rozměrů 50x30 m. Nadzemní část bude opět 
tvořena strojní technologií lanové dráhy s buňkou pro personál a připojeno bude 
depo pro kabiny. V této části se počítá s obsluhou 2-3 pracovníků pro obsluhu 
lanové dráhy, kteří zajišťují i dopravu kabin do depa. Podzemní podlaží bude 
částečně zapuštěno do svahu a bude zde umístěn skiservis, skidepot a půjčovna 
lyží, kde bude pracovat cca 6-8 osob. Dále zde budou umístěny WC pro veřejnost a 
sklady. Prostor bude vytápěn elektrickým proudem, bude připojen na vodovod a 
kanalizaci.  
 
 
 

2) ROZŠÍŘENÍ JEZERNÍ 
 
Stávající sjezdová trať Jezerní bude po celé délce (cca 0,9 km) rozšířena o cca 40 m 
na levou stranu z pohledu od nástupní stanice. Stávající a nové rozvody vody pro 
sněžení a vzduchu, kabelové rozvody NN, VN, datové kabely, osvětlení a hydroboxy  
se tím dostanou do středu rozšířené sjezdovky společně s lanovou dráhou. Toto 
rozšíření bude zároveň pokračovat i v prostoru od budoucí výstupní stanice lanové 
dráhy k současné výstupní stanici lanové dráhy v délce přibližně 100 m a šířce cca 
20-30 m. Nepatrně bude rozšířena sjezdová trať i na opačnou stranu v místě, kde je 
v současné době zúžení. Od výstupní stanice nové LD k vrcholu kopce budou 
instalovány pojízdné koberce pro dopravu na vrchol kopce. Dále bude doplněn 
pojízdný koberec na levý okraj sjezdové trati Jezerní od stávající výstupní stanice 
lanové dráhy dolů. 
 
Na Jezerní sjezdovce nebo v trase současné lanovky, která bude demontována a 
zůstane po ní nevyužitý koridor, bude instalována bobová dráha začínající u výstupní 
stanice lanové dráhy nahoře a končící dole u nástupní stanice. Pokud bude 
umístěna v trase sjezdovky, bude vždy před zahájením zimní sezóny demontována. 
Pokud bude v trase koridoru po zrušené lanové dráze, bude instalována jako 
celoroční. Doprava vozíků nahoru bude realizována v rámci lanové dráhy nebo bude 
mít vlastní tažné zařízení.  
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3) FOXPARK (ROZŠÍŘENÍ JEZERNÍ – HORNÍ ČÁST) 
 
Trojúhelníková plocha plánovaná pro nový Foxpark (výuka lyžování pro děti) je 
navrhována vpravo od Jezerní sjezdovky u horní stanice lanové dráhy. 
 
Na ploše Foxparku (cca 1,3 ha) bude realizována výuka zimních sportů a budou zde 
instalována podobná zařízení jako ve stávajícím Foxparku u dolní stanice lanové 
dráhy, tj. pojízdné koberce a malé vleky pro děti. Součástí budou příslušné 
technologie a rozvody – rozvody sněžení, hydroboxy v nadzemním nebo podzemním 
provedení pro sněžná děla, rozvody vzduchu, rozvody NN, VN a datové kabely. 
Pojízdné koberce, sněžná děla a další mobilní zařízení Foxparku bude vždy po 
skončení zimní sezóny demontováno a uklizeno do provozního zázemí.  
 
 
 
Část II. – Promenádní sjezdovka  
 

4) ROZŠÍŘENÍ PROMENÁDNÍ II 
 
Promenádní sjezdová trať II bude realizována paralelně se stávající Promenádní 
sjezdovkou, kdy pro přepravu bude využívat stávající čtyřsedačkovou lanovku 
Promenádní sjezdovky. Šířka Promenádní sjezdovky II bude cca 45 m s délkou cca 
1,1 km. V rámci této sjezdové trati budou realizovány rozvody NN, VN, datové 
kabely, vody a vzduchu pro zasněžování, hydroboxy nadzemním nebo podzemním 
provedení pro sněžná děla, rozvody slaboproudu. 
 
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 
 
Termíny zahájení a dokončení realizace nebyly stanoveny. 
 
 
 
B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů: 
 
 Kraj: Jihočeský 
 Obec: Lipno nad Vltavou 
 
 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat: 
 
 územní rozhodnutí:  Městský úřad Vyšší Brod – Stavební úřad 
 stavební povolení: Městský úřad Vyšší Brod – Stavební úřad 
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B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Posuzovaný záměr bude realizován na parcelách katastrálního území Lipno nad 
Vltavou. Jejich přehled pro jednotlivé části záměru je uveden v tabulkách této 
kapitoly, situaci v mapě zobrazuje Příloha č. 4. Pozemky, jichž se realizace záměru 
bude týkat, jsou převážně kategorie lesní pozemek, méně trvalý travní porost a 
ostatní plocha (komunikace nebo neplodná půda). Ojediněle je zastoupena orná 
půda (v reálu je zde ale nekosený travobylinný porost) a vodní plocha. 
Předpokládané plochy pro realizaci sjezdových ploch jsou odečteny z výkresu. 
Přehled uvádí následující tabulky: 
 
Jezerní sjezdovka rozšíření: 
 

p.č. KN 
Výměra 

m2 
využití 
cca m2 Druh pozemku Využití Ochrana LV Vlast.právo 

131/18 9 579 131 Vodní plocha 
Vodní nádrž 
umělá  10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

131/19 636 58 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

447 1204 121 Ostatní plocha 
Ostatní 
komunikace  10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

446/1 117 92 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

451/11 137 137 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

451/10 608 608 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

451/4 2557 1 772 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

446/4 13824 867 trvalý travní porost   ZPF 447 Cornus Lipno s.r.o. 

155/2 5927 97 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

453/3 672 47 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

453/6 1911 169 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

453/7 6447 5 270 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

452/3 597 63 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

430/11 26696 11 430 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

425/1 1678 15 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

429/6 2657 23 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

429/1 4021 2 723 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

622/26 8641 3 404 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

738/1 775 283 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

737/1 5001 556 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR,Lesy ČR,s.p. 

737/14 5573 1 417 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR,Lesy ČR,s.p. 

430/3 81049 542 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

425/2 611 34 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

429/2 21434 844 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

Celkem  Cca 30 703 m2, tj. cca 3,1 ha     
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Plochy PUPFL (pozemek určený k plnění funkce lesa) jsou zeleně podbarveny. 
Plochy ZPF (zemědělský půdní fond) jsou žlutě podbarveny.  
Plocha pro rozšíření Jezerní sjezdovky je vyčíslena na 30 703 m2, tj. cca 3,1 ha. 
Z toho ZPF činí cca 1 017 m2, PUPFL cca 29 337 m2. Z plochy PUPFL činí lesní 
pozemky 29 259 m2, zbytek cca 78 m2 jsou lesní cesty na PUPFL. 
 
 
Promenádní sjezdovka rozšíření: 
 

p.č. KN 
Výměra 

m2 
využití 
cca m2 Druh pozemku Využití Ochrana LV Vlast.právo 

740/1 688531 18 686 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

740/8 894 10 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

740/10 182 10 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

752 53405 7 479 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

753 1420 539 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

755 13064 2 573 orná půda   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

754 11100 4 064 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

756 8843 253 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

750 4534 1 150 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

709/1 16803 5 975 orná půda   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

708/1 15079 132 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

706/6 220 107 ostatní plocha 
neplodná 
půda   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

706/3 1877 219 ostatní plocha 
neplodná 
půda   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

706/7 45 45 ostatní plocha 
neplodná 
půda   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

705 301180 4833 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

707 7628 291 ostatní plocha 
neplodná 
půda  601 SKI-Club Lipno 

Celkem  Cca 46 366 m2, tj. cca 4,6 ha     
 
Plochy PUPFL (pozemek určený k plnění funkce lesa) jsou zeleně podbarveny. 
Plochy ZPF (zemědělský půdní fond) jsou žlutě podbarveny.  
Plocha pro rozšíření Promenádní sjezdovky jako Promenádní II je vyčíslena na 
46°366 m 2, tj. cca 4,6 ha. Z toho PUPFL činí cca 18 706 m2, jen kategorie lesní 
pozemek, ZPF činí 25 309 m2. Z plochy ZPF trvalý travní porost činí 16 761 m2, orná 
půda (v reálu je zde nekosený travní porost) činí 8 548 m2. Zbytek jsou ostatní plochy 
(komunikace a neplodná půda).  
 
Plochy ZPF obou sjezdovek spadají z větší části dle Metodického pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 do V. třídy 
ochrany (BPEJ 83454, 87341, 87543 86701, 96901, 97341), z menší části do IV. 
třídy ochrany (BPEJ 93641).  
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Plocha pro Foxpark (nová plocha určená pro výuku lyžování pro děti) 
 

p.č. KN 
Výměra 

m2 
využití 
cca m2 Druh pozemku Využití Ochrana LV Vlast.právo 

622/12 136227 12 560 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

738/2 7953 234 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

429/2 21434 220 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

622/6 84 84 lesní pozemek 
 Pozem. s 
budovou PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

622/6 46 46 Ostatní plocha 
Stavba bez 
č.p., č.ev.  601 SKI-Club Lipno 

Celkem  Cca 13 098 m2, tj. cca 1,3 ha     
 
Plochy PUPFL (pozemek určený k plnění funkce lesa) jsou zeleně podbarveny. 
 
Plocha pod Foxpark je vyčíslena na cca 13 098 m2, tj. cca 1,3 ha. Pozemky jsou 
PUPFL, z toho 13 014 m2 kategorie lesní pozemek, zbytek 84 m2 je lesní pozemek 
s budovou bez č.p. i č.ev.  
 
 
 
Nástupní a výstupní stanice lanové dráhy 
 

p.č. KN 
Výměra 

m2 
využití 
cca m2 Druh pozemku Využití Ochrana LV Vlast.právo 

131/1 9 197 1 003 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

131/9 4 972 501 ostatní plocha 
manipulační 
plocha   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

622/26 8 641 254 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

430/2 10 042 250 ostatní plocha Jiná plocha PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

Celkem  Cca 29 526 m2, tj. cca 3,0 ha     
 
Plochy PUPFL (pozemek určený k plnění funkce lesa) jsou zeleně podbarveny. 
Plochy ZPF (zemědělský půdní fond) jsou žlutě podbarveny.  
 
Plocha trvalého záboru pod stavby (nástupní a výstupní stanice lanovky) je vyčíslena 
na 2°008 m 2, tj. cca 0,2 ha. Z toho PUPFL činí cca 504 m2, z toho kategorie lesní 
pozemek cca 254 m2, ZPF činí 1 003 m2, kategorie trvalý travní porost, zbytek je 
ostatní plocha. ZPF na parcele 131/1 má BPEJ 96901 - dle Metodického pokynu 
odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 spadá do 
půd do V. třídy ochrany. 
 
První dva pozemky p.č. 131/1 a 131/9 jsou dotčeny stavbou spodní (nástupní) 
stanice lanové dráhy, třetí a čtvrtý pozemek p.č. 622/26 a 430/2 budou dotčeny 
stavbou horní (výstupní) stanice lanové dráhy.  
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Lanová dráha 
 
Pod lanovou dráhu nejsou pozemky vyčísleny, neboť výstavba lanové dráhy 
nezapříčiní žádné kácení (z jedné strany je stávající sjezdovka, z druhé strany 
budoucí sjezdovka – vyčíslení viz výše). Trvalý zábor pod nástupní a výstupní stanicí 
je vyčíslen na předchozí straně. Lanová dráha včetně ochranného pásma se dotýká 
následujících pozemků:  
 

p.č. KN 

Výměra 
parcely 

m2 Druh pozemku Využití Ochrana LV Vlast.právo 

131/1 9 197 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

131/9 4 972 ostatní plocha 
manipulační 
plocha   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

130/1 1819 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

131/6 1015 vodní plocha koryto   10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

131/18 9 579 vodní plocha 
vodní nádrž 
umělá   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

131/19 636 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

447 1204 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

446/1 117 trvalý travní porost   ZPF 10001 
Obec Lipno nad 
Vltavou 

451/4 2557 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

451/3 1467 ostatní plocha Jiná plocha PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

155/2 5927 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace   10001 

Obec Lipno nad 
Vltavou 

453/3 672 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

453/7 6447 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

452/3 597 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

430/11 26696 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

430/2 10 042 ostatní plocha Jiná plocha PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

430/8 1 773 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

429/1 4021 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

622/26 8641 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 

738/1 775 lesní pozemek   PUPFL 8 ČR, Lesy ČR, s.p. 
 
Plochy PUPFL (pozemek určený k plnění funkce lesa) jsou zeleně podbarveny. 
Plochy ZPF (zemědělský půdní fond) jsou žlutě podbarveny.  
 
V délce trati ponesou lanovku opěry ukotvené na betonových patkách zapuštěných 
do země o rozměrech cca 4 x 5 x 2 m. Přesný počet patek není znám, z analogie 
s obdobnými lanovými dráhami ve Skiareálu Lipno lze očekávat cca 12 podpěr. 
Celkový počet opěr a jejich umístění na konkrétní pozemky bude upřesněno dle 
konkrétního dodavatele lanové dráhy. 
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B.II.2. Voda 
 
V průběhu realizace záměru bude potřeba množství vody pro přípravu betonových 
směsí (betonování patek pro opěry lanové dráhy a výstavba nástupní a výstupní 
stanice lanovky), což zajistí dodavatel stavby. Dále bude zapotřebí voda v sociálním 
zařízení staveniště. Bude využíváno sociální zařízení ve stávajících objektech areálu 
(např. objekty zázemí u spodních nástupních stanic lanovek nebo restaurace hotelu 
Kramolín na vrcholu). Celkovou potřebu vody během výstavby nelze v současné 
době stanovit. Bude však relativně malá a bude bez problémů pokryta ze stávajících 
zdrojů.  
 
Během provozu bude pitná voda k dispozici v objektu nástupní stanice nové lanové 
dráhy. Zde bude pracovat cca 10 osob, kteří budou mít k dispozici pitnou vodu, dále 
zde budou WC pro veřejnost, které použije několik set lidí denně. Plánovaná 
spotřeba vody v objektu nástupní stanice lanovky (odborný odhad investora, p. Vojta, 
Bc.):  
 
Roční spotřeba vody cca 800 m3 
Denní průměrná spotřeba vody     cca 2,2 m3 
Maximální denní spotřeba vody     cca 6 m3 
 
Spotřeba vody bude bez problému pokryta ze stávajícího vodovodu, na nějž bude 
objekt napojen. Horní stanice lanové dráhy nebude připojena na vodovod.  
 
Voda na zasněžování sjezdových tratí je odebírána z nádrže Lipno stávajícím 
odběrným zařízením, odkud je vedena do čerpací stanice a chlazení a do vlastních 
rozvodů sněžení. Rozšíření sjezdovek si vyžádá nové rozvody vody pro zasněžování 
podél nových ploch sjezdového lyžování. Promenádní II bude mít nové rozvody pro 
zasněžování, na Jezerní sjezdovce budou zdvojeny hydroboxy na stávajícím řadu. 
Potřeba vody na zasněžení nových ploch sjezdovek se orientačně stanoví na cca 
3 200 m3 vody při zasněžení vrstvy 80 cm (spotřeba je proměnná v závislosti na 
teplotě, vlhkosti vzduch apod.). Na novou plochu sjezdovek rozsahu cca 8,3 ha bude 
činit cca 26 560 m3 na jedno zasněžení. Během zimní sezóny se počítá nejméně se 
dvojím vysněžením. Stávající zdroje vody pokryjí potřebu vody pro zasněžení i 
nových ploch sjezdovek. 
 
 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Při výstavbě lanové dráhy bude hlavním stavebním materiálem vlastní technologická 
část lanovky – opěry, lana, sedačky, pohonný elektromotor. Pro výstavbu patek pro 
uchycení podpěr bude zapotřebí cca 480 m3 betonu (12 patek 4x5x2 m). Přesný 
počet patek není v současné době znám, počet 12 patek lze očekávat na základě 
analogie s obdobnými lanovými dráhami ve Skiareálu Lipno. Dále budou zapotřebí 
obvyklé stavební materiály pro výstavbu stanic lanovek, jako je beton, dřevo, ocel, 
plech, kámen. Množství potřebných materiálů bude relativně malé, konkrétní 
vyčíslení bude možné v dalších stupních projektové přípravy. Nezávadnost použitých 
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materiálů z hlediska zdraví obyvatel a životního prostředí musí doložit dodavatel 
stavby a bude prověřena v kolaudačním řízení, což je standardní záležitost. Pro osetí 
průseků sjezdové a lanové dráhy v lesních porostech bude zapotřebí travního 
semene. Doporučujeme použít směs z místních druhů.  
 
Na výstavbu objektů nástupní a výstupní stanice lanovky bude zapotřebí stavební 
materiál. Objekty budou mít železobetonovou nebo zděnou konstrukci, obklad 
z přírodních materiálů (dřevo, kámen) a pultovou střechu, kopírující tvar nástupní 
stanice. Přesný vzhled objektů není dosud znám a bude upřesněn až na základě 
nabídky dodavatele stavby. Předpokládá se použití standardních materiálů, jako jsou 
cihly, beton, dřevo, ocel, měděný plech, kámen. Množství potřebných materiálů bude 
relativně malé, konkrétní vyčíslení bude možné v dalších stupních projektové 
přípravy. Nezávadnost použitých materiálů z hlediska zdraví obyvatel a životního 
prostředí musí doložit dodavatel stavby a bude prověřena v kolaudačním řízení.  
 
Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a nákladní 
automobily bude věcí dodavatele stavby. Pohonné hmoty budou čerpány ve 
veřejných čerpacích stanicích, případně v čerpací stanici dodavatele stavby. 
Potřebné množství pohonných hmot a mazadel nelze v současné fázi přípravy 
záměru stanovit.  
 
Nedílnou součástí rozšíření areálu jsou nezbytné technologie a rozvody. Součástí 
technologie lanové dráhy jsou kabelové rozvody NN a slaboproud v trase sloupů, 
trafostanice a objekty nástupních stanic související s provozem lanové dráhy. Dále 
pak u stanic i systém pro řízení vstupu (turnikety). Rozšíření Jezerní sjezdovky bude 
využívat stávající a nové rozvody vody a vzduchu pro sněžení, hydroboxy, kabelové 
rozvody NN, VN, datové kabely a osvětlení. Promenádní II bude mít rovněž při okraji 
sjezdovky realizovány rozvody vody a vzduchu pro zasněžování, hydroboxy v 
nadzemním nebo podzemním provedení pro sněžná děla, kabelové rozvody NN, VN, 
datové kabely a osvětlení. Také nový Foxpark bude mít stejné technologie a rozvody 
a pojízdné koberce pro malé děti. Žádné suroviny není potřeba předem propočítat, 
technologie zajistí dodavatel stavby.  
 
Co se týče pojízdných koberců, je plánováno, že budou instalovány jednak na ploše 
Foxparku pro výuku dětí, jednak na Jezerní sjezdovce od výstupní stanice nové LD 
k vrcholu, jednak jsou uvažovány i na levý okraj sjezdové trati Jezerní od stávající 
výstupní stanice lanové dráhy dolů. Přesné umístění a rozsah pojízdných koberců 
pro lyžaře bude dořešen až v další fázi přípravy záměru. Zařízení pojízdných koberců 
bude vždy po skončení zimní sezóny demontováno a uklizeno do provozního 
zázemí. Pojízdné koberce budou dodány a instalovány dodavatelem.  
 
Areál doplní plánovaná nová bobová dráha. Zvažují se dvě možnosti jejího umístění, 
a to na Jezerní sjezdovce nebo v trase současné lanovky, která bude demontována 
a zůstane po ní nevyužitý koridor. Bobová dráha se zpravidla skládá ze dvou 
základních na sebe navazujících funkčních prvků (záleží na výrobci). Z tažného 
zařízení, které zabezpečuje dopravu osob a vozíků (bobů) od cíle ke startu dráhy a 
z vlastní bobové dráhy, která je tvořena nadzemní trubkovou konstrukcí, umístěnou 
pomocí relativně lehkých podpěr do terénu. Trasa je tvořena rovnými úseky a 
zatáčkami různých poloměrů. Pokud bude bobová dráha umístěna v trase sjezdovky, 
bude vždy před zahájením zimní sezóny demontována. Pokud bude v trase koridoru 
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po zrušené lanové dráze, bude instalována jako celoroční. Doprava vozíků nahoru 
bude realizována v rámci lanové dráhy nebo vlastním dopravním zařízením (záleží 
na výrobci). Součásti bobové dráhy dodá dodavatel. 
 
Ve fázi provozu bude zapotřebí elektrická energie pro provoz lanové dráhy, pro 
čerpání vody z lipenské nádrže a zasněžování sjezdové dráhy, dále pro provoz 
pojízdných koberců a provoz bobové dráhy.  
 
Předběžně je uvažována následující potřeba elektrické energie:  

• Pro lanovou dráhu cca 360 kW provozní, 500 kW rozběhová, dále 40-50 kW 
na ostatní doplňky k provozu lanové dráhy.  

• Pro čerpání vody dojde k navýšení max o 160 kW 
• Pro zasněžování navýšení max 100 kW (cca 4 nová děla, jinak se jedná o 

rozšíření hydroboxů, nikoliv děl) 
• Pro provoz pojízdných koberců navýšení max o 30 kW (částečně se jedná jen 

o přemístění stávajících koberců, nové pravděpodobně jen 4 ks, upřesnění 
v pozdější fázi přípravy záměru) 

• Pro provoz bobové dráhy cca 50 kW 
• Pro vytápění nástupní a výstupní stanice lanové dráhy cca 250 kW 
• Pro ohřev teplé vody elektřinou cca 20 kW 

 
Zároveň dojde k demontáži stávající lanové dráhy a odběr bude snížen o současný 
příkon lanové dráhy.  
 
Zdroje: 

• Čerpání vody a sněžení - zdroj trafostanice TS ČS1, navýšení úpravou 
technologie 

• Sněžení a provoz lanové dráhy – navýšení z Energocentra zvýšením příkonu 
a doplněním technologie. 

• Do budoucna je plánována vlastní trafostanice pro lanovou dráhu, upřesnění 
(dle koncepce a financí) v dalších fázích přípravy záměru.  

 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Všechny uvažované změny a rozšíření jsou navrhovány uvnitř stávajícího skiareálu 
Lipno. Areál je napojen stávající cestou na silnici II/163 Lipno nad Vltavou – 
Frymburk. Doprava materiálů ve fázi výstavby bude probíhat po této silnici a poté po 
místních komunikacích a stávajících lesních cestách, přímo na místě pak po 
průsecích smýcených pro výstavbu lanové dráhy a sjezdové tratě.  
 
Navážení materiálu vyžádá cca 500 jízd nákladních automobilů (odborný odhad na 
základě zkušeností s výstavbou lanové dráhy a sjezdovek na Kramolíně, z toho cca 
polovina na výstavbu objektů nástupní a výstupní stanice, cca polovina na ostatní 
zařízení). Při době výstavby cca 4-6 měsíců, při stavbě probíhající jen v pracovní 
dny, se jedná o maximálně 4 - 8 jízd nákladních automobilů denně, což se na 
příjezdové silnici projeví jen v minimální míře.  
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Za provozu bude základním dopravním prostředkem pro příjezd lyžařů jednak 
individuální automobilová doprava, jednak preferovaná doprava hromadná. Pro 
individuální automobilovou dopravu je k dispozici zdejší parkoviště u nástupní 
stanice lanovky s kapacitou 650 míst pro automobily a 20 míst pro autobusy, dále je 
možno využít menší blízké parkoviště na opačné straně silnice, které je bezbariérově 
propojeno s dolní stanicí lanové dráhy podchodem pod komunikací II/163 Lipno nad 
Vltavou – Frymburk. Hromadnou dopravou je pravidelná linka skibusu spojující Lipno 
nad Vltavou s Frymburkem, dále skibusy vypravované v sezóně z měst jihočeského 
kraje. V budoucnu je počítáno s obsluhou „šumavskou tramvají“ (ŠED – Šumavské 
elektrické dráhy). Stávající návštěvnost areálu může být po modernizaci mírně 
zvýšena, zvýšení však bude zanedbatelné a oproti stávající situaci není očekávána 
žádná větší změna v objemu dopravy.  
 
Zdrojem hluku bude elektromotor lanové dráhy. Jelikož současná lanová dráha bude 
zároveň demontována, nedojde k žádné změně. Dále budou zdrojem hluku 
návštěvníci areálu, stejně jako doposud. Zdrojem hluku bude doprava návštěvníků 
do skiareálu. Doprava probíhá převážně osobními automobily a skibusy. Citelné 
navýšení dopravní zátěže není v souvislosti s modernizací předpokládáno a na 
hlukové zátěži z provozu na silnici II/163 se neprojeví.  
 
 
 
 
B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Plocha budoucích sjezdovek a linie lanovky budou během výstavby působit jako 
zdroj případně jako několik bodových zdrojů znečišťování ovzduší. Během výstavby 
bude produkováno omezené množství emisí z dopravních prostředků přivážejících 
materiál na výstavbu lanovky. Dále budou uvolňovány částice sekundární prašnosti 
při smýcení porostu dřevin, při provádění zemních prací a při dopravě materiálu 
přímo na místo určení. Vzhledem k rozsahu stavby je možné konstatovat, že 
množství emisí uvolňovaných během výstavby bude minimální. Kvantitativní 
vyjádření emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb se běžně 
neprovádí (ani u staveb nesrovnatelně větších). Tyto emise je třeba minimalizovat 
vhodnými opatřeními v zásadách organizace výstavby (ZOV) používání stavebních 
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů během 
výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu atd. 
 
Během provozu nebudou sjezdovky ani lanovka zdrojem emisí. Zdrojem emisí je 
doprava do areálu, která se však oproti současnému stavu prakticky nezmění. 
 
 
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
Množství vznikajících odpadních vod během výstavby nelze v současné fázi přípravy 
záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. 
Pracovníci budou využívat sociální zařízení ve stávajících budovách (u nástupních 
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stanic lanovky, hotel Kramolín na vrcholu). Jiné odpadní vody ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vznikat nebudou.  
 
Během provozu nebudou vznikat žádné technologické odpadní vody. Budou vznikat 
splaškové odpadní vody v sociální zařízení pro veřejnost a pro zaměstnance 
v objektu nástupní stanice lanové dráhy. Produkce objemu odpadní vody se odvíjí od 
spotřeby vody, která je vyčíslena v kapitole B.II.2. Vstupy – Voda. Zde je potřeba 
vyčíslena následovně:  
 
Roční spotřeba vody cca 800 m3 
Denní průměrná spotřeba vody     cca 2,2 m3 
Maximální denní spotřeba vody     cca 6 m3 
 
Přibližně stejné budou produkce odpadní vody z objektu. Objekt bude napojen na 
kanalizaci a voda bude svedena na ČOV Lipno, která má dostatečnou kapacitu.  
Obsluha horní stanice lanovky bude používat chemické WC nebo WC ve stávajících 
provozních objektech. Změna oproti stávající stavu bude nepatrná, v souvislosti 
s modernizací areálu se neočekává větší zvýšení návštěvnosti.  
 
 
 
B.III.3. Odpady 
 
Odpady jsou členěny na předpokládanou produkci v době výstavby a produkci v 
době provozu lyžařského areálu. Množství a druhy odpadů včetně předpokládaného 
způsobu nakládání s nimi uvádějí následující tabulky a text. 
 
Odpady z výstavby 
 
Během realizace budou vznikat odpady při smýcení lesních porostů a při výstavbě 
lanovky. Přesný výčet odpadů a stanovení produkovaného množství nebylo 
v současné fázi přípravy záměru provedeno. V následující tabulce je uveden přehled 
produkovaných odpadů, očekávané produkované množství a navrhovaný způsob 
nakládání. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR 
č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
kód  název  kategorie  množství 

t 
způsob 

nakládání  
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 0,010 odstraňování 

08 01 12 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11 

O 0,005 odstraňování 

13 02 05 nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 0,030 recyklace 
odstraňování 

13 02 06 syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 0,010 recyklace 
odstraňování 

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

N 0,020 odstraňování 

17 01 01 beton O 0,100 recyklace 
17 01 02 cihly O 0,050 recyklace 
17 02 01 dřevo O 0,200 využití 
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17 02 02 sklo O 0,010 recyklace 
odstraňování 

17 02 03 plasty O 0,100 recyklace 
odstraňování 

17 04 05 železo a ocel O 0,100 využití 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 0,030 recyklace 

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

03 (nekontaminované) 
O 9 600 Využití nebo 

zemník 
N - nebezpečný odpad 
O - ostatní odpad 
 
Stanovení produkce jednotlivých druhů odpadů je odhadnuto na základě zkušeností 
z již realizovaných staveb. V dalších fázích přípravy záměru bude upřesněno. Přesné 
vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení 
konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Je však 
evidentní, že množství téměř všech produkovaných odpadů během realizace záměru 
bude malé a s jejich odstraněním nebudou žádné problémy. Odpady vznikající 
během výstavby jednotlivých stavebních objektů budou přednostně nabídnuty 
k recyklaci nebo k využití jako druhotná surovina. Odpady, pro které se nepodaří 
zajistit takové využití, budou odevzdány oprávněné osobě k odstranění. Dřevní 
odpad vznikající při smýcení lesních porostů doporučujeme štěpkovat a využít při 
údržbě pozemků nebo jako energetickou surovinu (palivo). Nebude vznikat žádná 
přebytečná zemina při výstavbě patek pro podpěry lanové dráhy, veškerá zemina 
bude využita v místě výstavby konkrétní patky při terénních úpravách. 
 
Největší objem bude představovat zemina, vyhloubená při zemních pracích při 
hloubení spodního podlaží objektu nástupní stanice lanovky. Dle investora by se 
mělo jednat o cca 4 800 m3 zeminy. Plánováno je její využití přímo v místě stavby, a 
to na dorovnání terénu po smýcení lesních porostů do jam, které vzniknou po 
vytrhání pařezů. V takové případě (pokud je zemina upotřebena na stejné stavbě), 
není odpadem.  
 
Odpady z provozu 
 
Během provozu skiareálu budou vznikat stejné odpady, jako za současného 
provozu, tedy především běžný komunální odpad, odpad z provozu občerstvení a 
drobný technický odpad z údržbářských prací. Tedy běžné druhy odpadů, s jejichž 
odstraňováním nebudou, v případě dodržování předpisů, žádné problémy. 
Z nebezpečných odpadů, které podléhají přísnějšímu režimu sledování, vznikají za 
současného provozu tyto odpady: 
 

kód Název kategorie produkce  
Kg/rok 

způsob 
nakládání 

13 02 06 syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 10 recyklace 
odstraňování 

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

N 5 odstraňování 

20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 5 odstraňování 
N - nebezpečný odpad 
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Odvoz odpadu bude zajištěn specializovanými firmami s oprávněním ke sběru a 
výkupu příslušných druhů a kategorií odpadu, stejně jako za současné situace. Co 
největší množství vznikajících odpadů (zejména obalových materiálů) doporučujeme 
třídit, recyklovat a využívat jako druhotnou surovinu.  
 
Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů a stanovení konkrétního 
způsobu nakládání aktualizuje majitel nebo provozovatel skiareálu. Během provozu 
bude vedena evidence odpadů, ve které bude stanoveno množství, místo vzniku 
a způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů. Přednostně bude prováděna 
recyklace odpadů a vytřídění druhotných surovin. Pro odvoz směsného komunálního 
odpadu má majitel nebo provozovatel skiareálu písemnou smlouvu s obcí 
k využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s odpadem dle zákona 
č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s nebezpečnými odpady 
probíhá na základě uděleného souhlasu městského úřadu v Českém Krumlově. 
 
 
 
B.III.4. Hluk a vibrace 
 
Během výstavby budou zdrojem hluku a vibrací stavební mechanismy a nákladní 
automobily. Produkce hluku bude časově omezená. Množství nákladních automobilů 
potřebných při realizaci záměru je odhadnuto v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a 
jinou infrastrukturu. Intenzita hluku a vibrací bude zanedbatelná. Není nutné 
zpracování hlukové studie pro období výstavby. 
 
Zdrojem hluku bude elektromotor lanové dráhy. Dále budou zdrojem hluku 
návštěvníci areálu. Zdrojem hluku bude doprava návštěvníků do skiareálu. Oproti 
současnému stavu se ale situace prakticky nezmění.  
 
 
 
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použi tí látek a technologií 
 
Při výstavbě nelze vyloučit možnost úniku ropných látek z mechanismů používaných 
při zemních pracích. Míru rizika je třeba snižovat důsledným dodržováním plánu 
organizace výstavby, technologickou kázní a pravidelnými kontrolami staveniště. 
V případě úniku ropných látek je nutno postupovat podle havarijního plánu, zamezit 
šíření ropného znečištění v povrchových vodách a zajistit odpovídající dekontaminaci 
zasažené půdy.  
 
Rizika havárie s možností znečištění životního prostředí za provozu skiareálu jsou 
minimální až nulové.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
 
C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 
 
Jednotlivé charakteristiky životního prostředí jsou systematicky popsány v následující 
kapitole C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území.  
 
Na základě našich znalostí získaných z terénního průzkumu zájmového území 
během zpracovávání předkládaného oznámení, z archivních materiálů a ze znalosti 
dané lokality z dřívějších aktivit považujeme za nejzávažnější environmentální 
charakteristiku dotčeného území vysokou lesnatost celého širokého území. 
Realizace záměru si vyžádá smýcení lesních porostů na ploše cca 6,1 ha. 
Z důvodu zvýšené závažnosti byla zadána k vypracování specielní studie, zabývající 
se vlivem navrženého záměru na lesní porosty (Ing. J. Heyda, duben 2014). Její 
závěry jsou zmíněny v kapitole C.II.5. Flóra, fauna, ekosystémy.  
 
 
C.II. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí 

v dot čeném území 
 
C.II.1. Ovzduší a klima 
 
Zájmové území spadá do klimatické oblasti CH7, která je nejteplejší z chladných 
oblastí. Pro tuto oblast jsou typické následující charakteristiky.  
 

počet letních dnů 10 - 30 
počet dnů s průměrnou teplotou 120 - 140 
 10°C a více 
počet mrazových dnů 140 - 160 
počet ledových dnů 50 - 60 
průměrná teplota v lednu -3 - -4 
průměrná teplota v červenci 15 - 16 
průměrná teplota v dubnu 4 - 6 
průměrná teplota v říjnu 6 - 7 
průměrný počet dnů se srážkami  120 - 130 
 1 mm a více 
srážkový úhrn ve vegetačním období 500 - 600 
srážkový úhrn v zimním období 350 - 400 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120 
počet dnů zamračených 150 - 160 
počet dnů jasných 40 - 50 
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Následující tabulky uvádějí hodnoty z klimatologické a srážkoměrné stanice Český 
Krumlov.  
 

Průměrná teplota vzduchu [°C] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok IV-IX 
Č. Krumlov -2,6 -1,5 2,4 6,7 11,9 14,7 16,2 15,4 12,1 6,9 1,9 -1,4 6,9 12,8 
 

Průměrný úhrn srážek [mm] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok X-III 
Č. Krumlov 25 26 28 45 71 84 105 77 55 45 31 32 624 187 
 
 
Kvalita ovzduší 
 
Konkrétní údaje o kvalitě ovzduší v zájmovém území nejsou k dispozici. Je však 
možné konstatovat, že kvalita ovzduší je relativně dobrá, neboť v zájmovém území a 
v jeho okolí se nenacházejí žádné významné zdroje plynných nebo prašných emisí.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí posuzovaného záměru nebudou žádné zdroje 
znečišťování ovzduší, nejsou konkrétní údaje o kvalitě ovzduší v zájmovém území 
nutné.  
 
 
 
 
C.II.2 Voda 
 
Povrchové vody 
 
Severní svah Slupečného vrchu, tedy plocha Promenádní sjezdovky včetně jejího 
plánovaného rozšíření, spadá do povodí Hodslavského potoka (podle jiných zdrojů 
také Loučovického nebo Podstravského potoka) č.h.p. 1-06-01-116 (Příloha č. 2). 
Plocha povodí Hodslavského potoka je 12,129 km2. 

 
Jižní a jihozápadní svahy Slupečného vrchu, tedy plocha Jezerní sjezdovky včetně 
plánovaných změn, spadá do povodí Slupečného potoka č.h.p. 1-06-01-114 (Příloha 
č. 2). Plocha povodí Slupečného potoka je 5,708 km2. 

 
Území kolem Jezerní sjezdovky se nachází v ochranném pásmu vodárenského 
odběru z údolní nádrže Lipno, a to v pásmech III. a II.b stupně. Hranice ochranného 
pásma III. stupně prochází po rozvodnici mezi oběma povodími, která sleduje hřeben 
mezi vrchy Alpská vyhlídka, Kramolín a Slupečný vrch, hranice vnějšího ochranného 
pásma IIb. stupně prochází níže po svahu. Severní část sjezdovky náleží do III. 
stupně, jižní část sjezdovky spadá do vnějšího ochranného pásma II. stupně 
vodárenského odběru z údolní nádrže Lipno.  
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Podzemní vody 
 
Z hydrogeologického pohledu přísluší zájmové území hydrogeologickému rajonu 631 
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. Oběh podzemních vod s volnou 
hladinou podzemní vody se vytváří v bazální části suťových uloženin, eluviu a 
puklinovém prostředí metamorfitů do hloubek několika desítek metrů. Lokálně bývá 
mělký oběh ve zvětralinách oddělen od hlubšího oběhu vázaného na významnější 
puklinové systémy a tektonické poruchy. Podzemní vody jsou doplňovány infiltrací 
srážkových vod v celé ploše příslušné části hydrologického povodí 1-06-01-116. 
Zájmové území leží v jeho jihozápadní vrcholové části. Úroveň hladiny podzemní 
vody mělkého oběhu ve zvětralinách se v  pohybuje v hloubce 3,0 – 5,0 m pod 
terénem, ve vrcholových částech území v hloubce ještě větší. Hladina hlubšího 
oběhu v puklinovém prostředí krystalinika bývá ve vrcholových částech území 
zakleslá až do hloubek přes 20 m. Proudění podzemní vody mělkého oběhu je 
závislé na morfologii terénu a skalního podloží a směřuje generelně 
severovýchodním směrem k místní erozní bázi tvořené údolím Hodslavského potoka. 
Proudění podzemní vody hlubšího oběhu má totožný generelní směr, místně je však 
usměrňováno průběhem významnějších puklinových systémů a tektonických poruch 
Průměrné filtrační parametry horninového prostředí jsou nízké, lokálně se mohou 
výrazně lišit v závislosti na litologickém charakteru zvětralin a intenzitě tektonického 
porušení. Koeficient transmisivity zvětralinového pláště a skalního podloží v oblasti 
dvojslídných pararul do hloubek kolem 30 m se pohybuje v rozsahu řádu 10-6 m2.s-1, 
jedině v místech vložek odchylných rigidnějších hornin (kvarcity, erlány) a 
tektonických poruch může být až řádově vyšší. 
 
 
 
C.II.3 Půda 
 
Zájmové území spadá do klimatické oblasti CH7, která je nejteplejší z chladných 
oblastí. Průměrný roční úhrn srážek je 624 mm, půdotvorným substrátem jsou 
zvětraliny metamorfovaných hornin. Zájmové území kolem sjezdovek Jezerní a 
promenádní se rozkládá v nadmořské výšce cca 700 – 890 m n.m. Z pedologického 
hlediska zde převažují hnědé půdy silně kyselé.  
 
Hnědé půdy jsou na našem území nejrozšířenějším půdním typem. Uplatňují se jak 
v pahorkatinách a vrchovinách, tak i v horách, málo zastoupeny jsou jen v nížinách. 
Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Hnědé půdy 
patří mezi vývojově mladé půdy, které by v méně členitých podmínkách přešly v jiný 
půdní typ – hnědozemě, ilimerizované půdy apod. Hlavním půdotvorným pochodem 
při vzniku hnědých půd je intenzivní zvětrávání. Hnědé půdy jsou střední až nižší 
kvality z hlediska zemědělského využití. Pěstují se na nich především brambory a 
méně náročné obiloviny. Naopak hnědé půdy mohou bývají velmi dobrými lesními 
stanovišti. V rámci hnědých půd rozeznáváme několik půdních subtypů - hnědá půda 
eutrofní, hnědá půda „typická“, hnědá půda kyselá, hnědá půda silně kyselá, hnědá 
půda oglejená a glejová. Zde převažuje hnědá půda kyselá a silně kyselá.  
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Zemědělské půdy se obvykle klasifikují pomocí bonitovaných půdně ekologických 
jednotek, BPEJ. Každá BPEJ je tvořena pětimístným číselným kódem. Prvý číselný 
znak vyjadřuje charakteristiku klimatických podmínek. Je vymezeno deset 
klimatických regionů označených číslicemi 0-9. Dvojčíslí druhého a třetího znaku 
BPEJ charakterizuje půdní podmínky a vyznačuje hlavní půdní jednotku. Je 
vymezeno 78 HPJ označených číslicemi 01-78, které vyjadřují základní vlastnosti 
půdy. Čtvrtý číselný znak vyjadřuje kód kombinace podmínek sklonitosti terénu 
a expozice vůči světovým stranám. Kód sklonitosti se člení do 7 kategorií od 0 do 
25o. Kód expozice se člení do 4 kategorií: rovina, jih, východ a západ, sever. Čtvrtý 
číselný znak, tedy kombinace sklonitosti a expozice má 10 kódů označených 
číslicemi 0-9. Pátý číselný znak označuje kombinaci hloubky půdního profilu 
a skeletovitosti (kamenitosti a štěrkovitosti). Hloubka půdy charakterizuje mocnost 
půdního profilu, kterou omezuje v určité hloubce skála nebo silná skeletovitost. 
Hloubka půdy se posuzuje ve 3 kategoriích: půda hluboká <60 cm, středně hluboká 
30-60 cm a mělká >30cm. Skeletovitost vyjadřuje komplexní hodnocení štěrkovitosti 
a kamenitosti podle procentického obsahu štěrku v ornici (čitatel) a podorničí 
(jmenovatel). Je členěna do čtyř stupňů: bezskeletovitá, slabě skeletovitá, středně 
skeletovitá a silně skeletovitá. Kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu má 
10 kódů označených číslicemi od 0-9.  
 
Konkrétní pozemky ZPF dotčené rozšířením sjezdovek Jezerní a Promenádní II jsou 
na základě své kvality klasifikovány kódy BPEJ 83454, 87341, 87543 86701, 96901, 
97341 a 93641. Plochy ZPF obou sjezdovek spadají z větší části dle Metodického 
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 
do V. třídy ochrany (BPEJ 83454, 87341, 87543 86701, 96901, 97341), z menší 
části do IV. třídy ochrany (BPEJ 93641).  
 
Plocha trvalého záboru pod stavby (nástupní a výstupní stanice lanovky) je vyčíslena 
na 2°008 m 2, tj. cca 0,2 ha. Z toho PUPFL činí cca 504 m2, z toho kategorie lesní 
pozemek cca 254 m2, ZPF činí 1 003 m2, kategorie trvalý travní porost, zbytek je 
ostatní plocha. ZPF má BPEJ 96901 - dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa 
a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 spadá do půd do V. třídy 
ochrany. 
 
 
 
C.II.4. Geologické pom ěry 
 
Zájmové území leží u jižního okraje kaplické pararulové jednotky v blízkosti styku 
s tělesem muskovit-biotitického granitu moldanubického plutonu. Základní horninou 
v zájmovém prostoru jsou muskovit-biotitické pararuly s ojedinělými vložkami 
kvarcitu, erlánu a proniky biotitického granodioritového porfyritu. Foliace metamorfitů 
a vložky petrograficky odchylných hornin mají JZ-SV směr. Tektonické porušení 
hornin má v zájmovém území jihozápad – severovýchodní a kolmý směr. Kvartérní 
pokryv je zastoupen svahovými uloženinami charakteru jílovitopísčitých hlín s úlomky 
zvětralých podložních hornin, místy svahovými sutěmi, jejichž mocnost zpravidla 
nepřesahuje 3,0 m. Mocnost eluvia obdobného charakteru s větším podílem úlomků 
zvětralého skalního podloží může v místech tektonického porušení hornin 
přesahovat až 10 m. 
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V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková 
území a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové 
deformace.  
 
 
 
C.II.5. Flóra, fauna, ekosystémy 
 
V následujícím textu jsou uvedeny výsledky terénního průzkumu zájmového území. 
Terénní průzkum širší zájmové oblasti kolem Lipna byl proveden v průběhu 
posledních 10 let několikrát, naposledy v souvislosti s předkládaným záměrem v září 
2013 a v březnu 2014. Údaje z terénního průzkumu jsou doplněny o poznatky 
z dřívějších terénních průzkumů (např. průzkumu provedeného během celé 
vegetační sezóny roku 2008) a též o celkovou charakteristiku zájmového území 
z literárních zdrojů. 
 
 
Flóra 
 
Zájmová plocha se nachází podle regionálně fytogeografického členění ve 
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, 
fytogeografickém okresu Šumavsko - novohradské podhůří, podokresu Kaplické 
mezihoří. Pro tuto oblast je charakteristický submontánní vegetační stupeň (= 
vrchovina) s jednotvárnými mezofyty, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové 
klima (= vztah k průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce fytochorionu), 
terén plochý i svažitý, chudý substrát a mozaika lesnaté a zemědělsky využívané 
krajiny. 
 
 
Rekonstruk ční vegetace  
 
Rekonstrukční vegetace je poměrně chudá. Celá zájmová oblast spadá do 
vegetačního typu květnatých bučin a jedlobučin (Dentario enneaphylli-Fagetum, 
Festuco-Fagetum) podsvazu Eu-Fagenion svazu Fagion.  
 
Nelesní náhradní vegetaci reprezentují louky svazů Polygono – Trisetion, Molinion 
nebo Calthion.  
 
 
Potenciální p řirozená vegetace  
 
Potenciální přirozená vegetace představuje modelový vegetační pokryv, který by se 
na daném území vytvořil za předpokladu vyloučení další činnosti člověka. Potenciální 
přirozená vegetace respektuje ireverzibilní změny, ke kterým došlo v důsledku lidské 
činnosti. Rozdíly oproti rekonstrukční přirozené vegetaci jsou zejména tam, kde 
došlo ke změnám vodního režimu stanoviště. Na sledovaném území zůstává 
zachován charakter vegetačního pokryvu – potenciální přirozenou vegetací jsou 
ochuzené bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). 
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Stávající vegeta ční charakteristika 
 
Rozšíření sjezdovek Jezerní a Promenádní se týká jejich přilehlého území. Dotčen 
bude pás šíře cca 50 m pro sjezdovky a plocha cca 1,2 ha na Slupečném vrchu pro 
Foxpark. V současné době se zde nacházejí převážně produkční lesy. Rozšíření 
Promenádní sjezdovky zasáhne částečně tři malé louky východně od stávající 
lanovky a dvě bývalé meze zarostlé dřevinami (rostoucí mimo les).  
 
Lesní porosty 
 
Zájmové území se nachází v lesních porostech spadajících organizačně pod Lesy 
ČR, lesní správa Vyšší Brod, revír Lipno. Lesní porosty můžeme dle přírodních 
podmínek zařadit do přírodní lesní oblasti 13. Šumava a Novohradské hory. 
Lesnickou mapu porostní zobrazuje Příloha č. 6.  
 
Lesní porosty zájmového území jsou v celém širším území obdobného charakteru. 
Jedná se o rozsáhlé produkční lesy, v nichž dominantní dřevinou je smrk (Picea 
abies), příměsí borovice, jedle nebo buk (Pinus sylvestris, Abies alba, Fagus 
sylvatica). Jedle bělokorá (Abies alba) je pro svůj rychlý úbytek v lesních 
ekosystémech evidována červeným seznamem jako vzácnější druh. V lesním plášti 
je okrajově zastoupena bříza, osika, javor klen, jeřáb (Betula pendula, Populus 
tremula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia). Lokálně se vyskytují i kotlíky 
listnatých dřevin (nejčastěji mladší bukové výsadby). Keřové patro se uplatňuje jen 
místy a jsou v něm zastoupeny dřeviny spektra patra stromového. Mladé smrky i 
jedle místy zmlazují hojně, jinde naopak prakticky vůbec. V plášti se z keřů uplatňuje 
líska obecná nebo vrba jíva (Corylus avellana, Salix caprea).  
 
Lesní podrost je v celých rozsáhlých popisovaných lesích velmi obdobný, typický pro 
chudé jehličnaté lesy na kyselých substrátech, druhově velice chudý. Dominantní je 
brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), lokálně se prosazuje metlička křivolaká 
(Avenella flexuosa) nebo třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). Poměrně hojně 
jsou zastoupeny kapradiny, a to ponejvíce rodu kapraď (Dryopteris filix-mas, D. 
carthusiana, D. dilatata), a biky (Luzula luzuloides, L. pilosa, L. sylvatica). Běžný je 
dále vřes obecný, brusnice brusinka, černýš luční, šťavel kyselý nebo jestřábník 
zední (Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea, Melampyrum pratense, Oxalis 
acetosella, Hieracium murorum). Na rozvolněných místech po vykácení se uchytily 
ostružiníky (Rubus idaeus, R. species). Jen velice vzácně byly nalezeny náročnější 
druhy lesního podrostu jako konvalinka vonná (Convallaria majalis), samorostlík 
klasnatý (Actaea spicata) nebo třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea). 
Naopak místy, kde je smrkový les hustě zapojený, podrost zcela chybí. U lesních 
cest a na okrajích lesa, kam dopadá více slunečního záření, rostou například zvonek 
okrouhlolistý, protěž lesní, rozrazil lékařský, kruštík širolistý nebo nenápadná 
vzácnější tráva trojzubec poléhavý (Campanula rotundifolia, Gnaphalium sylvaticum, 
Veronica officinalis, Epipactis helleborine, Danthonia decumbens) nebo některé 
druhy ostřic (Carex leporina, C. muricata agg.).  
 
U Jezerní sjezdovky je mezi současnou lanovkou a sjezdovkou v současné době 
ponechán úzký pruh lesa, který je již nyní intenzivně využíván – jsou zde linie pěšin 
zcela bez vegetace, vyšlapané nebo vydřené jízdou na horských kolech. Jinak i zde 
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v horní části dominuje smrk (Picea abies), ve spodní a u malého potoka olše lepkavá 
(Alnus glutinosa). Ve smrkovém lese je v podrostu hojná metlička křivolaká, brusnice 
borůvka a maliník (Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus). Kde 
nejsou plochy tak zatěžované sešlapem, přežívá například kapraď samec (Dryopteris 
filix-mas), ojediněle v jediném exempláři byla nalezena žebrovice různolistá 
(Blechnum spicant), poněkud vzácnější rostlina evidovaná červeným seznamem. U 
potoka je hojná sítina rozkladitá (Juncus effusus). Na obnažených plochách se 
v náletu uchytila bříza (Betula pendula).  
 
 
Luční porosty 
 
Rozšíření Promenádní sjezdovky zasáhne ve své spodní polovině (severní část) tři 
menší louky. Louky jsou dlouhodobě nekosené a druhově chudé. Dominantou 
lučních porostů jsou trávy, zejména psárka luční, kostřava luční, lipnice luční, bojínek 
luční, pýr plazivý a srha říznačka (Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Poa 
pratensis, Phleum pratense, Elytrigia repens, Dactylis glomerata). Z přimíšených 
bylin převažují ruderální byliny, jako kerblík lesní, krabilice zlatá, bršlice kozí noha, 
bolševník obecný, pcháč oset, kopřiva dvoudomá nebo širokolisté šťovíky 
(Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aureum, Aegopodium podagraria, Heracleum 
sphondylium, Cirsium arvense, Urtica dioica, Rumex obtusifolius, R. crispus). 
V menším zastoupení přežívají původní luční druhy jako třezalka skvrnitá, zvonek 
rozkladitý, svízel bílý, hrachor luční, vikev plotní, vikev ptačí (Hypericum maculatum, 
Campanula patula, Galium album, Lathyrus pratensis, Vicia sepium, Vicia cracca) aj. 
Dlouhodobé nekosení je patrné z vysokého zastoupení například maliníku 
(Rubus idaeus) v ploše nebo z roztroušeného výskytu náletových dřevin, zejména 
jasanů, klenů, jív nebo bříz (Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, 
Betula pendula), které dosahují výšky až 2 metry (rok 2014). Na okraji louky 
východně od Promenádní sjezdovky byl v roce 2008 zaznamenám jeden exemplář 
zvláště chráněné lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum), ale v roce 2013 a 2014 
nebyla ověřena. Vlhké části luk hostí druhy jako ostřice třeslicovitá, skřípina lesní, 
tužebník jilmový, vrbina obecná, pcháč bahenní, mochna nátržník, krvavec toten 
(Carex brizoides, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, 
Cirsium palustre, Potentilla erecta, Sanquisorba officinalis).  
 
Botanické údaje z 90. let 20. století dokládají bohatý výskyt lilie cibulkonosné (Lilium 
bulbiferum) ze sjezdových tratí na Kramolíně. Na počátku 90. let, tedy zhruba před 
20 lety, činila populace lilie cibulkonosné tisíce kvetoucích jedinců. Od té doby se 
populace neustále snižovala a v současné době je výskyt tohoto druhu jen 
roztroušený, v populaci vykvétá maximálně několik desítek rostlin v okrajových 
partiích sjezdovek a na okraji lesa. Příčiny úbytku nejsou známy, pravděpodobně jej 
zavinila kombinace několika faktorů, jako změna v kosení luk, utužení podloží a 
celková ruderalizace území, možná i okyselení deštěm a nárůst dusíku v půdě.  
 
 
Porosty dřevin mimo les 
 
Tři malé louky, které se prostírají východně od lanovky Promenádní sjezdovky, 
oddělují navzájem dvě linie dřevin, které nerostou na ploše PUPFL. Dřeviny obsadily 
linii meze nebo okraje bývalé polní cesty. Zde převažují listnaté dřeviny, a to 
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nejčastěji javor klen a bříza bělokorá (Acer pseudoplatanus, Betula pendula), 
přimíšeny jsou borovice a smrk (Pinus sylvestris, Picea abies), ojediněle je 
zastoupen jasan a buk (Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica), ve spodní mezi přežívá 
jedna stará třešeň (Cerasus avium). Hojně je zastoupeno keřové patro, které tvoří 
zejména líska obecná (Corylus avellana), místy je přimíšen černý bez (Sambucus 
nigra) a mladé nálety stromového patra. V horním porostu je mezi dvěma liniemi 
stromů plocha zarůstající maliníkem a nálety dřevin, v níž roste poměrně bohatá 
populace keře lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Populace čítá cca 30 jedinců 
různého stáří a bohatě kvete (březen 2014). Lýkovec je vzácnější keř evidovaný 
červeným seznamem.  
 
V podrostu rostou jednak druhy lesního podrostu jako kopytník evropský, pitulník 
horský, starček Fuchsův, kapraď samec, mléčka zední, šťavel kyselý (Asarum 
europaeum, Galeobdolon montanum, Seneci fuchsii, Dryopteris filix-mas, Mycelis 
muralis, Oxalis acetosella), ve směsi s ruderálními a nitrofilními prvky jako je kopřiva 
dvoudomá nebo bršlice kozí noha (Urtica dioica, Aegopodium podagraria). Na 
vlhčích místech se uplatňuje ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) nebo zběhovec 
plazivý (Ajuga reptans). V roce 2008 zde byla nalezena v menší kolonii (desítky 
rostlin) hruštička menší (Pyrola minor), rostlina evidovaná červeným seznamem, 
v roce 2013 ani 2014 však nebyla ověřena. 
 
 
Zvlášt ě chrán ěné druhy rostlin  
 
V zájmovém území byl nalezen jeden zvláště chráněný rostlinný druh ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to lilie cibulkonosná (Lilium 
bulbiferum), řazená mezi druhy silně ohrožené. V roce 2008 byl nalezen jediný 
kvetoucí exemplář na okraji louky východně od lanovky Promenádní sjezdovky. 
V roce 2013 a 2014 zde lilie nebyla ověřena.  
 
V lesních porostech nelze vyloučit výskyt dřípatky horské Soldanella montana a 
plavuníku zploštělého Diphasiastrum complanatum (ohrožené druhy ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Oba druhy byly v minulosti 
zaznamenány v širším okolí. Přímo v trase plánovaných sjezdovek však nebyly tyto 
druhy nalezeny. 
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Fauna 
 
Bezobratlí živo čichové  
 
Fauna bezobratlých zájmové plochy patří do Šumavského bioregionu podle Culka a 
kol. (1996). Tento bioregion je charakterizován nejzachovalejšími společenstvy 
bezobratlých na vrchovištích, v přirozených horských lesích a na horských loukách. Z 
bezobratlých živočichů požívají mezinárodní ochranu jako vymírající relikty některé 
rašelinné druhy hmyzu, zejména motýli žluťásek borůvkový a perleťovec rašelinný 
(mokřadní). Ve fauně regionu je celá řada reliktů boreoalpinního rozšíření, zejména 
některá šídla, brouci, pavouci, můry a píďalky. Zvláštností bioregionu je výskyt 
některých alpských prvků, např. střevlíčka Nebria castanea sumavica a drabčíka 
Olophrum transversicolle, atd. (Boháč, 1995). Tekoucí vody hostí řadu vzácných 
druhů s omezeným rozšířením (Alpy-Šumava, druhy s arkto-alpinským rozšířením, 
tyrphobiontní, tyrphophilní druhy a kreobiontní druhy). Vzhledem ke katastrofální 
acidifikaci vod ostatních sudetských pohoří je Šumavský bioregion velmi významný 
pro ochranu biodiverzity vodních a bezobratlých (Soldán a kol., 1996). Význačná je 
fauna tyrfobiontních a tyrfofilních brouků (Boháč, Bezděk, 2004). 
 
 
Stávající fauna bezobratlých 
 
Rozšíření sjezdovek Jezerní a Promenádní zahrnuje jejich rozšíření o cca 50 m pro 
sjezdovky a vytvoření plochy výuky pro děti o ploše cca 1,2 ha na Slupečném vrchu. 
V současné době se zde nacházejí převážně produkční lesy. Rozšíření Promenádní 
sjezdovky zasáhne částečně tři malé louky východně od stávající sjezdovky a dvě 
bývalé meze zarostlé dřevinami (rostoucí mimo les). 
 
Bezobratlí lesních porostů 
 
Fauna bezobratlých lesa je charakterizována běžnými lesními druhy, mezi nimiž 
dominují střevlíci Carabus violaceus violaceus, C. sylvestris sylvestris, C. auronitens 
auronitens, Leistus ferrugineus, Notophilus rufipes, Trechus pulchellus, Abax ovalis, 
Platynus assiilis, Pterostichus burmeisteri, drabčíci Anthobium atrocephalum, 
Olophrum assimile, Lesteva longletrata longelytrata, Anthophagus abbreviatus, 
Stenus erichsoni, Othius punctulatus, Philonthus laevicollis, P. decorus, P. 
rotundicollis, Gabrius splendidulus, Quedius obscuripennis, Q. umbrinus, Bolitobius 
formous, Leptusa pulchella, Atheta crassicornis, A. aeneipennis, A. cinnamoptera, 
Zyras humeralis, Oxypoda umbrata, O. abdominalis, O. annularis, Aleochara fumata, 
kovaříci Athous vittatus, A.subfuscus, z čeledi Throscidae Trixagus dermestoides, 
tesaříci Rhagium mordax, Corymbia rubra rubra, na okrajích lesa na květech 
Anastrangalia dubia dubia, nosatci Pissodes piceae, Hylobius abietis, atd.  
 
Z čeledi Leiodidae byl zjištěn druh Agathidium nigripenne na plodnicích hub. 
Společně s ním se vyskytují drabčíci Oxyporus rufus, Mycetoporus splendidus, 
Lordithon trimaculatus, Bolitochara bella, Atheta crassicornis, A. castanoptera, 
Gyrophaena gentilis, G. nana a další. Na stromových houbách byly zjištěny druhy 
čeledi Ciidae.  
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Z ostatních bezobratlých se vyskytují běžné druhy: ploštice čeledi 
Acanthosomatidae, Rhopalidae, Lygaeidae a Coreidae, dvoukřídlí čeledí Tipulidae, 
Mycetophilidae, Culicidae, Muscidae, Syrphidae, Conopidae, Chloropidae, 
Tabanidae, Asilidae, blanokřídlí Braconidae, Ichneumonidae, atd. Na okraji lesa byly 
zjištěny běžné druhy motýlů - motýli Pieris brassicae, P. napi, Goneopteryx rhamni, 
Polyommatus amandus, Anthocharis cardamines, Aglais urticae, Inachis io, 
Araschnia levana. 
 
Na okraji lesa u Jezerní sjezdovky byl v opadu zjištěn drabčík Rugilus mixtus, 
zařazený do červeného seznamu bezobratlých ČR (Farkač, Král, Škorpík, 2005). 
 
 
Luční porosty 
 
Dominují ubikvistní a eurytopní druhy druhy člověkem silně ovlivněných biotopů 
zejména střevlíci Carabus granulatus granulatus, Nebria brevicollis, Loricera 
pilicornis, Bembidion lampros, Calathus fuscipes, C. melanocephalus, Oxypselaphus 
obscurus, Badister bullatus, Pterostichus nigrita, P.  melanarius, Poecilus cupreus, 
Amara ovata,  drabčíci Omalium caesum, O. rivulare, Oxytelus rugosus, Tachinus 
laticollis, Atheta fungi, Philonthus cognatus, P. carbonarius, Lathrobium fulvipennne, 
Drusilla canaliculata, Amischa analis, Dinaraea angustula, Zyras limbatus a další 
druhy brouků např. hrobaříci Catops fuscus, Sciodrepoides watsoni watsoni, 
páteříčci Cantharis fusca, Rhagonycha fulva, slunéčka Coccinela septempunctata, 
Coccidula rufa, nosatci Otiorhynchus raucus,  Hypera arator. Z čeledi Malachidae se 
vyskytuje Malachius bipunctatus, Byturidae  Byturus tomentosus a Latridiidae 
Enicmus transversus. 
 
Byly zjištěny běžné druhy běžných hojných druhů denních motýlů: Pieris brassicae, 
Gonepteryx rhamni, Anthocharis cardamines, Melanargia galathea, Erebia medusa, 
Polyommatus icarus, Araschnia levana. 
 
Z ostatních druhů bezobratlých se vyskytují běžné druhy půdní fauny (dominují 
pavouci čeledi Lycosidae, sekáči, mravenci (rody Lasius, Myrmica, Leptothorax, 
atd.), rovnokřídlí (sarančata), stonožky, stejnonožci, imaga a larvy nematocerních 
dvoukřídlých, pestřenky (Syrphidae), atd. 
 
V dolní části u potoka se vyskytují některé celkem běžné hygrofilní druhy 
bezobratlých např. drabčíci Quedius fuliginosus, Philhygra elongatula, Lesteva 
longoelytrata longoelytrata, Stenus humilis, S. carbonarius a další. Na pobřežní 
vegetaci se vyskytují brouci např. páteříček Cantharis fusca, tesaříci Corymbia rubra, 
Judolia sexmaculata, Rutpela maculata, Stenurella melanura, druhy rodů Dasytes, 
Meligethes, Ceuthorhynchus, Apion, Cassida, atd. Hojně se vyskytují dvoukřídlí 
z čeledi Syrphidae, Ephydridae, Rhagionidae, Asilidae, Empidae a Dolichopodidae. 
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Porosty dřevin mimo les 
 
Tři malé louky, které se rozkládají východně od lanovky Promenádní sjezdovky 
oddělují navzájem dvě linie dřevin. Na těchto plochách se vyskytují společenstva 
bezobratlých s převahou ubikvistních a eurytopních druhů bezobratlých. Dominují 
střevlíci Poecilus cupreus, Pterostichus melanarius, Nebria brevicollis, Amara spp., 
drabčíci Philonthus cognatus, P. varius, Lathrobium fulvipenne, Xantholinus linearis, 
Tachyporus hypnorum. T. chrysomelinus, kovaříci Athous subfuscus, Kibunea 
minuta, Dalopius marginatus, páteříčci Cantharis pellucida a Rhagonycha testacea, 
rušník Anthrenus verbasci, z čeledi Phalacridae Phalacrus fimetarius, stehenáč 
Oedemera lurida, mandelinky Chrysolina staphylea, Altica oleracea, Sphaerodema 
testaceum, nosatci Apion violaceum, A. simile, A. apricans, Magdalis sp., Phyllobius 
viridaeris, Polydrusus cervinus, Sitona lineatus. 
 
Společenstva ostatních bezobratlých jsou charakterizována širokým spektrem druhů 
otevřených i lesních společenstev. Z denních motýlů se vyskytují běžné druhy 
denních motýlů (Pieris napi, Polyommatus icarus, Melanargia galathea, 
Coenonympha pamphilus, Colias hyale, Melitaea athalia). Z ploštic byli zjištěni 
zástupci čeledí Miridae a Coreidae. Byla přítomna řada druhů  dvoukřídlých z čeledí 
Empididae, Rhagionidae, Stratiomyidae, Muscidae, Syrphidae,  Sepsidae, 
Tabanidae, Asilidae, Sarcophagidae a dalších. Vyskytovala se řada představitelů 
blanokřídlého hmyzu (zástupci čeledí Tephritidae, Torymidae, Pteromalidae, 
Cynipidae, Ichneumonidae, Braconidae, Sphecidae, Apoidae, atd.). Z mravenců byli 
poměrně hojní zástupci rodu Myrmica (Myrmica scabrinodis).  Z dalších mravenců 
byly zjištěny druhy Lasius niger a L. emarginatus. Velmi hojní jsou pavouci čeledi 
Lycosidae spp.  
 
 
 
Zvlášt ě chrán ěné druhy bezobratlých 
 
V zájmovém území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh bezobratlých ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Na okraji lesa u Jezerní sjezdovky byl v opadu zjištěn drabčík Rugilus mixtus, 
zařazený do červeného seznamu bezobratlých ČR (Farkač, Král, Škorpík, 2005). 
Tento druh nebude uvedeným záměrem ohrožen. 
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Obratlovci  
 
Fauna posuzované oblasti patří do Šumavského bioregionu podle Culka a kol. 
(1996). Fauna regionu poskytuje nejzachovalejší obraz horských hercynských 
živočišných společenstev, a to facii vrchovišť, přirozených horských lesů, pásma 
kleče a horských luk. Výrazně se to projevuje např. v avifauně (orel křiklavý, tetřev 
hlušec, datlík tříprstý, chřástal polní, hýl rudý aj.). Ve fauně regionu je celá řada 
reliktů boreoalpinního rozšíření, jako je ze savců například myšivka horská. Tekoucí 
vody patří do pásma pstruhového až lipanového. Významné druhy - Savci: ježek 
západní (Erinaceus europaeus), rejsek horský (Sorex alpinus), myšivka horská 
(Sicista betulina), plch zahradní (Eliomys quercinus), vydra říční (Lutra lutra), rys 
ostrovid (Lynx lynx), los evropský (Alces alces), netopýr pestrý (Vespertilio murinus), 
netopýr severní (Eptesicus nilssoni). Ptáci: orel křiklavý (Aquila pomarina), jeřábek 
lesní (Bonasa bonasia), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), tetřev hlušec (Tetrao 
urogallus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius 
funereus), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý (Picoides 
tridactylus), linduška úhorní (Anthus campestris), kos horský (Turdus torquatus), 
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea), hýl 
rudý (Carpodacus erythrinus). Obojživelníci: kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). 
Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus).  
 
 
Stávající fauna obratlovc ů 
 
Terénní průzkum obratlovců zájmového území byl proveden během vegetační 
sezóny roku 2008 a byl zaměřen zejména na zjištění přítomnosti zvláště chráněných 
druhů živočichů uvedených v seznamu zvláště chráněných druhů dle přílohy č.III 
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. a existenci jejich 
potenciálních rozmnožišť (zejména obojživelníci). Sledovány byly všechny skupiny 
obratlovců. Dominantní roli při vyhledávání zvířat hrály obchůzky, při nichž byly 
jednotlivé druhy determinovány na základě přímého pozorování pomocí dalekohledu 
nebo na základě rozpoznávání zvukových projevů. Kromě přímého pozorování byly 
také využívány čerstvé pobytové známky jako jsou stopy, okus nebo trus.  
 
V roce 2013 v podzimním období bylo území prochozeno za účelem odhalení změn 
vegetačního pokryvu a zásadních zásahů do zdejšího prostředí. Zásadní změny, 
které by mohly výrazně ovlivnit zdejší faunu, nebyly nalezeny, z tohoto důvodu lze 
výsledky zoologického průzkumu z roku 2008 převzít.  
 
V průběhu vegetační sezóny r. 2008 byly zaznamenány následující druhy obratlovců: 
 
Obojživelníci 
skokan hnědý (Rana temporaria) 
 
Ptáci  
brhlík lesní (Sitta europaea) 
budníček menší (Phylloscopus collybita) 
budníček větší (Phylloscopus trochilus 
budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 
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červenka obecná (Erithacus rubecula) 
čížek lesní (Carduelis spinus) 
datel černý (Dryocopus martius) 
drozd brávník (Turdus viscivorus) 
drozd zpěvný (Turdus philomelos) 
holub hřivnáč (Columba palumbus) 
hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 
káně lesní (Buteo buteo) 
křivka obecná (Loxia curvirostra) 
kos černý (Turdus merula) 
králíček obecný (Regulus regulus) 
králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) 
kukačka obecná (Cuculus canorus) 
linduška lesní (Anthus trivialis) 
linduška luční (Anthus pratensis) 
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 
pěnice slavíková (Sylvia borin) 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 
pěvuška modrá (Prunella modularis) 
skřivan polní (Alauda arvensis) 
sojka obecná (Garrulus glandarius) 
strakapoud velký (Dendrocopos major) 
strnad obecný (Emberiza citrinella) 
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 
sýkora koňadra (Parus major) 
sýkora lužní (Parus montanus) 
sýkora modřinka (Parus caeruleus)  
sýkora uhelníček (Parus ater) 
sýkora parukářka (Parus cristatus)  
šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 
 
 
Savci 
jelen evropský (Cervus elaphus) 
myšice sp. (Apodemus sp.) 
norník rudý (Clethrionomys glareolus) 
prase divoké (Sus scrofa) 
rejsec vodní (Neomys fodiens) 
rejsek malý (Sorex minutus) 
rejsek obecný (Sorex araneus) 
srnec obecný (Capreolus capreolus) 
veverka obecná (Sciurus vulgaris)  ohrožený druh 
zajíc polní (Lepus europaeus) 
 
 
Zvlášt ě chrán ěné druhy živo čichů - obratlovci  
 
V širším zájmovém území bylo zjištěno 45 druhů obratlovců z  nichž jeden patří do 
kategorie ohrožených živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
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krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o veverku obecnou, která patří do 
kategorie ohrožené druhy.  
 
Pravděpodobný je výskyt dalších zvláště chráněných druhů např. plazů, jejichž 
přítomnost se obvyklými metodami zjišťuje obtížně. Jedná se např. o zmiji obecnou, 
užovku obojkovou, slepýše křehkého, ještěrku živorodou. 
 
 
 
Ekosystémy 
 
Jednotlivé ucelené stejnorodé plochy v území s charakteristickou škálou živých a 
neživých složek lze považovat za ekosystémy. Pro klasifikaci ekosystémů se užívá 
pětičlenná stupnice zohledňující význam ploch určitého vegetačního pokryvu ve 
vztahu k významu pro ochranu přírody a krajiny (stupeň č. 1 – nejnižší, stupeň č. 5 – 
nejvyšší ekologická stabilita).  
 
Nejrozsáhlejším ekosystémem zájmového území jsou lesní porosty, které lze 
klasifikovat stupněm č. 3, neboť se jedná převážně o smrkové lesy v původním 
pásmu bučin.  
 
V posouzeni stability lesních porostů (Ing. J. Heyda, duben 2014) jsou lesní porosty 
charakterizovány jako porosty s dřevinnou skladbou, která je přirozené skladbě zcela 
vzdálená. Převažují porosty smrkové s někdy větší příměsí borovice a jednotlivou 
příměsí jedle. Lesní hospodář se snaží tento poměr změnit podsadbami buku 
v porostech, kde se v budoucích cca 20 letech předpokládá obnova – tyto lokality 
jsou však zastoupeny pouze okrajově. Všechny porostní skupiny dotčené 
plánovanou investicí lze zařadit do stupně 3 – zastoupení dřevin přirozené druhové 
skladby (PDS) se pohybuje v rozmezí 0-9%. Ojediněle se lze setkat s jedinci 
introdukované douglasky.  
 
Luční porosty mají kulturní charakter a podle užívané stupnice náležejí do ploch 2. 
stupně ekologické stability. Za nejstabilnější zde lze považovat porosty dřevin 
rostoucích mimo les, neboť se jedná převážně o listnaté dřeviny, již poměrně 
vzrostlé, ale s dosud nevyvinutým podrostem, který obsahuje řadu ruderálních druhů 
rostlin. Dvěma plochám v trase plánované sjezdovky Promenádní II tohoto 
charakteru lze přiřadit až stupeň číslo 4.  
 



Modernizace skiareálu Lipno  Strana 34 
 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 

 

 
 
C.II.6. Chráněná území, ÚSES, krajinný ráz 
 
Chráněná území, evropsky významné lokality, pta čí oblasti 
 
Plánované úpravy sjezdovek Jezerní a Promenádní nezasahují do žádného zvláště 
chráněného území (ZCHÚ) dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů ani do jejich ochranného pásma (Příloha č. 1). 
Nejbližšími ZCHÚ jsou národní přírodní rezervace (NPR) Čertova stěna 
s přičleněnou rezervací Luč (cca 3 km jihovýchodním směrem), přírodní památka 
(PP) Medvědí hora (cca 2,5 km jižním směrem na opačném břehu lipenské nádrže) a 
přírodní rezervace (PR) Rašeliniště Kapličky (na pravém břehu lipenské nádrže cca 
5 km vzdálené od zájmového území). Hranice CHKO Šumava prochází po pravém 
břehu lipenské nádrže cca 5 km západním směrem, hranice NP Šumava leží ve 
vzdálenosti cca 20 km severozápadním směrem. Popsané skutečnosti zobrazuje 
Příloha č. 1. 
 
NPR Čertova stěna – Luč představuje komplex společenstev otevřených sutí, 
reliktních smrkových a březových borů, fragmentů květnatých bučin, suťového lesa a 
acidofilních svahových jedlin v členitém terénu hluboko zaříznutého údolí Vltavy 
s reprezentativními ukázkami periglaciální a fluviální modelace terénu. Výskyt 
významné entomofauny a druhově početné avifauny. 
 
V PP Medvědí hora je chráněn rozsáhlý lesní komplex s četnými zbytky přirozených 
květnatých bučin s charakteristickou floristickou skladbou a početnými populacemi 
druhově pestré avifauny. 
 
PR Rašeliniště Kapličky představuje komplex klečového vrchoviště, kontaktních 
rašelinných borů a podmáčených smrčin, nelesních rašeliništních společenstev a 
mezohygrofilních luk a pastvin s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných 
druhů a tyrfofilní entomofauny. 
 
Zájmové území nezasahuje do evropsky významné lokality (EVL) Šumava 
(CZ0314024), vymezené nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ani ptačí oblasti (PO) 
Šumava, která je vymezena nařízením vlády č. 681/2004 Sb. Další blízké EVL jsou 
Čertova stěna – Luč (CZ0310032) a Rašeliniště Kapličky (CZ0313513), které jsou 
zároveň maloplošnými ZCHÚ (viz výše). 
 
 
Územní systém ekologické stability 
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je součástí stávajícího platného 
územního plánu obce Lipno nad Vltavou (zpracovatel ATELIER 8000 spol. s r.o.). 
Zpracovatelem ÚSES v rámci územního plánu je ing. Pavel Popela. Aktuální územní 
plán je platný od února 2013, kdy nabyl účinnosti.  
 
V prostoru Promenádní sjezdovky se nenachází žádný prvek sítě ÚSES, naopak 
prostor Jezerní sjezdovky se dotýká dvou prvků ÚSES (Příloha č. 5). Jezerní 
sjezdovka zhruba ve 2/3 své délky (od spodní nástupní stanice) kříží regionální 
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biokoridor RBK spojující biocentra Pod Kalištěm a Čertova stěna - Luč. Regionální 
biokoridor je lesního typu a je vytyčen ve smrkových porostech. Ve spodní části 
současné Jezerní sjezdovky prochází přímo sjezdovkou úsek cca 150 m délky 
lokálního biokoridoru. Tento biokoridor je vytyčen ve své východní části v lesních 
porostech, ve své západní části po travních porostech sjezdovky, louky a částečně 
po antropicky využívaných plochách mezi zástavbou obce a sportovním areálem.  
 
Ostatní prvky sítě ÚSES jsou od záměru dostatečně vzdáleny a nebudou nikterak 
ovlivněny. Zobrazuje je Příloha č. 5.  
 
 
Významné krajinné prvky (VKP) 
 
Významnými krajinnými prvky ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, dále ty části krajiny, které 
zaregistruje podle § 6 příslušný orgán ochrany přírody. Z významných krajinných 
prvků bude realizací popisovaného záměru dotčen pouze lesní porost ve smyslu § 3 
zákona č. 114/1992 Sb. V zájmovém území se nenachází žádný VKP zaregistrovaný 
dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. 
 
 
Krajinný ráz  
 
Posuzovaná lokalita lyžařského areálu se nachází severně od údolní nádrže Lipno, 
na severovýchodních svazích Slupečného vrchu (890 m n.m). Původně zalesněný 
vrch byl díky realizaci sjezdovek a vleků částečně odlesněn, nižší partie nad 
Kramolínem zaujímají člověkem pozměněné louky.  
 
Krajinný ráz je v § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. 
Je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Ochrana 
krajinného rázu zajišťuje komplexní ochranu krajiny, především ochranu přírodních a 
estetických hodnot, významných krajinných prvků (VKP) a zvláště chráněných území 
(ZCHÚ), kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině. 
 
Krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný, jedinečný a cenný. Krajinu, 
ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní, kulturní nebo 
estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto hodnoty 
přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec. K ochraně krajinného rázu 
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny zřídit přírodní park. Popisované zájmové území se 
nenalézá uvnitř přírodního parku ve smyslu zákona. Nejbližším přírodním parkem je 
přírodní park Vyšebrodsko rozkládající se na pravém břehu Lipenské nádrže a řeky 
Vltavy.  
 
Krajinný ráz má svoje charakteristiky přírodní a kulturní a historické. Při zvažování 
zásahu vlivem realizace stavby je nutno zvážit míru zásahu do každé ze složek, 
které krajinný ráz jako celek tvoří. V případě umístění záměru na svahy Slupečného 
vrchu budou převažovat cenné složky přírodní nad kulturními a historickými.  
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Identifikace krajinných celk ů a dotčených krajinných prostor ů 
 
V krajinné scéně Lipenské oblasti je dominantním prvkem údolní nádrž Lipno. 
Kontrast ploché hladiny a okolních zalesněných svahů vyniká zejména při pohledu 
k jihu. Krajinný celek Lipensko je v oblasti ohraničen vrchy Luč (932 m n.m.), 
Slupečný vrch (890 m n.m.) a Kaliště (994 m n.m.). Severně za hřbetem Luč – 
Slupečný vrch – Kaliště se rozkládá krajinný celek Šumavského předhůří, pro který 
jsou charakteristické zalesněné vrchy okolo 700-850 m n.m., množství drobných 
vodních toků a minimální osídlení. Z hlediska krajinného rázu spadají obě sjezdovky 
každá do jiného krajinného celku – Jezerní sjezdovka do krajinného celku Lipensko, 
Promenádní sjezdovka do krajinného celku Šumavského předhůří. V nich lze 
definovat dotčené krajinné prostory. 
 
Dotčený krajinný prostor v celku Šumavské předhůří, v němž se nachází Promenádní 
sjezdovka, je vymezen z jihu až jihozápadu výraznými vrchy Luč (932 m n.m.), 
Slupečný vrch (890 m n.m.), Kaliště (994 m n.m.) a Hodslavský vrch (902 m n. m.). 
Ze severu je ohraničen rozsáhlými lesními komplexy na svazích kopců jako Hrubec 
(843 m n.m.), Plešivec (862m n.m.) a Okolí (943 m n. m). Východní hranice není 
příliš výrazná. Dotčený krajinný prostor je charakteristický zvlněným reliéfem s kopci 
kolem 750 m n.m. Kopce jsou zalesněné, pouze nejnižší partie zaujímají louky. 
V dotčeném krajinném prostoru se nacházejí dvě obce Dolní Jílovice a Malšín a 
několik osad a samot (Kyselov, Kramolín, Bolechy, Ostrov). 
 
Dotčený krajinný prostor v celku Lipensko, ve kterém se nachází Jezerní sjezdovka, 
se nachází na východním okraji Lipenské oblasti. Je ohraničen výraznými kopci 
dosahujícími nadmořských výšek okolo 900 m n.m.  – ze severu Kaliště, Slupečný 
vrch, Medvědí hora. Vrcholy jsou propojeny lesnatými hřbety v poměrně uzavřený 
krajinný prostor charakteru kotliny s plochou hladinou Lipna uprostřed. Zde se 
nacházejí větší obce jako Lipno nad Vltavou, Frymburk a Přední Výtoň, dále 
pensiony, autocamping.  
 
 
 
Dotčený krajinný prostor Promenádní sjezdovky  
 
Charakteristiky krajinného rázu 
 
Přírodní charakteristiky 
 
Identifikovaný dotčený krajinný prostor se nachází na rozhraní dvou bioregionů 
Šumavského a Českokrumlovského. Rekonstrukční i potenciální vegetací jsou 
bučiny, v nivách toků luhy a olšiny s olší šedou. Drobné potoky pramenící v lese 
tečou severním směrem do Hodslavského potoka. Svahy jsou většinou zalesněné, 
odlesněné jsou pouze nižší partie  
 
Dotčený krajinný prostor je na rozhraní geomorfologického celku Šumava a 
geomorfologického celku Šumavské podhůří, hranici tvoří Hodslavský potok. Do 
dotčeného prostoru zasahují následující geomorfologické jednotky. 
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Celek:  Šumava 
Podcelek:   Trojmezenská hormatina 
Okrsek:   Lučská hornatina 
 
Celek:  Šumavské podhůří 
Podcelek:   Českokrumlovská vrchovina 
Okrsek:    Rožmberská vrchovina 
    Vyšebrodská vrchovina 
 
Území dotčeného krajinného prostoru je pokryto mozaikou lesnatých ploch a luk a 
celkově je málo obydlené. Nejintenzivněji využívané území je prostor lyžařského 
areálu Lipno. Na severním svahu Slupečného vrchu jsou v provozu dvě lanovky a 
odlesněny jsou pruhy sjezdovek k nim přiléhající. V zimním období je areál hojně 
navštěvovaný, šíří se odtud hluk a světlo. V letním období je zátěž nižší, masové 
sjezdové lyžování vystřídají cyklisté a turisté. V dotčeném krajinném prostoru se 
nenachází žádné zvláště chráněné území.  
 
 
Kulturní a historické charakteristiky 
 
Kulturní a historické charakteristiky jsou vyjádřeny historií a stavebními památkami 
obcí, které se mohou s navrhovaným záměrem dostat do konfliktu.  
 
Nejvýznamnější kulturní dominantou prostoru je kostel Srdce Ježíšova (původně 
svaté Markéty) v Malšíně. Kostel pochází z konce 13. století (raná gotika), přestavěn 
byl roku 1593, zbarokizován koncem 17. století, upraven ve 2. polovině 19. století. 
Malšín je malá obec o 42 domech nacházející se v nadmořské výšce cca 800 m n.m. 
 
 
 
Dotčený krajinný prostor Jezerní sjezdovky  
 
Charakteristiky krajinného rázu 
 
Přírodní 
 
Identifikovaný dotčený krajinný prostor je součástí Šumavského bioregionu. 
Rekonstrukční i potenciální vegetací jsou bučiny, v nivách toků luhy a olšiny s olší 
šedou. Hlavní vodotečí, která historicky tvořila osu dotčeného krajinného prostoru, 
byla řeka Vltava. V současné době je přehražením rozšířena a centrální část zaujala 
místo linie spíše vodní plocha. Svahy nad přehradní nádrží pokrývají převážně lesní 
porosty.  
 
Z hlediska geomorfologického členění je zájmová plocha součástí 
geomorfologického celku Šumava, podcelku Trojmezenská hornatina, okrsku Lučská 
hornatina, která je jihovýchodním okrajem Trojmezenské hornatiny. Je převážně 
zalesněná, má dvě charakteristické rezervace: Čertova stěna (skalní stěna) a Luč 
(žulová balvanová suť).  
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Svahy nad Lipnem mezi obcemi Lipno a Frymburk jsou pokryty mozaikou lesních 
komplexů, luk a využívaných ploch (většinou pro rekreační sporty). Částečně 
odlesněné je i okolí obce Přední Výtoň. Jinak je území převážně lesnaté, s velkou 
vodní plochou přehrady uprostřed. Lipenská přehrada byla vybudována v letech 
1950 – 1959 jako horní stupeň vltavské kaskády s hrází vysokou 25 metrů. 
V dotčeném krajinném prostoru se nenachází žádné zvláště chráněné území. 
 
 
Kulturní a historické 
 
Kulturní a historické charakteristiky jsou vyjádřeny historií a stavebními památkami 
obcí, které se mohou s navrhovaným záměrem dostat do konfliktu.  
 
V dotčeném krajinném prostoru se nacházejí tři větší sídla, a to Lipno nad Vltavou, 
Frymburk a Přední Výtoň.  
 
Lipno nad Vltavou je původně dřevařská osada, kde se chytalo a vytahovalo Vltavou 
připlavené dřevo či vory, a bylo dopravováno povozy, později železnicí, do papíren, 
nebo se u Vyššího Brodu znovu vázalo ve vory a plavilo dál. Kulturní památky, 
historické památky a stavební dominanty historické hodnoty se zde prakticky 
nenacházejí. V současné době dominuje charakteru obce moderní výstavba Mariny 
Lipno a nové centrum obce u přehrady.  
 
Frymburk bylo původně trhové městečko s plátenickou tradicí z konce 13. století na 
obchodní stezce z Horních Rakous do Čech. Rožmberkové zřídili u mostu přes 
Vltavu mýto zmiňované již v roce 1305. Od r. 1379 je Frymburk městečkem. 
Historický ráz městečka se kvůli několika požárům v historii příliš nezachoval, 
současný ráz je určen až poválečným osídlením. Nejvýraznější dominantou 
Frymburka je původně raně gotický jednolodní kostel sv. Bartoloměje, přestavěný 
v 18. století. Věž byla přestavěna a zvýšena po posledním velkém požáru v roce 
1870. Vedle kostela stojí budova staré školy. V parčíku na náměstí se zachoval 
pranýř se zvonkem z poloviny 17. století, kašna z r. 1676 a mariánský sloup z r. 
1735. Nad Frymburkem v místě zvaném Na Martě se nachází kaple sv. Anny s 
křížovou cestou. 
 
Přední Výtoň se původně jmenovala Hejrov a byla útočištěm poustevníků několika 
řádů. Z památek se zde nachází kostel sv. Filipa a Jakuba postavený v 16. století a 
přestavěný ve stol. 19. Z ostatních zajímavých staveb je zde zachována školní 
budova a dvě chalupy s polovalbovými štíty 
 
V poslední době vzrůstá počet návštěvníků oblasti. Lákadlem jsou přírodní krásy a 
místní pamětihodnosti jako popsané obce, zejména Frymburk a Přední Výtoň, 
zřícenina hradu Vítkův kámen či osada Svatý Tomáš. Zvyšuje se počet rekreačních 
objektů a to především na levém břehu Lipna. Asi nejvíce mění tvář krajiny Marina 
Lipno a navazující sportovní lyžařský areál. 
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Hodnota krajinného rázu 
 
Z předchozího výčtu významnějších rysů a hodnot krajinného rázu obou dotčených 
dotčeného krajinných prostorů je zřejmé, že jsou zde přítomny jedinečné hodnoty, 
ale poměrně sporadicky. Základním pozitivním prvkem krajinných prostorů je jejich 
harmoničnost a vyváženost. 
 
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 
hodnotami byl v širší oblasti vyhlášen přírodní park Vyšebrodsko, jehož severní 
hranice běží z Přední Výtoně po pravém břehu Lipna a Vltavy do Vyššího Brodu a 
dále na východ (Příloha č. 1). Posuzované území není součástí tohoto přírodního 
parku. 
 
 
 
C.II.7. Hmotný majetek, kulturní památky 
 
Obec Lipno nad Vltavou se nachází v nadmořské výšce 680 m n.m. na levém břehu 
lipenské přehradní nádrže. Historie obce sahá až do 16. století, první písemná 
zmínka o obci pochází již z roku 1530. Obec Lipno je původně dřevařská osada 
vyšebrodského kláštera. Při stavbě Lipenské přehrady v letech 1950 – 1959 byla 
původní obec zatopena a osada se přemístila výše. Kulturní památky, historické 
památky a stavební dominanty historické hodnoty se zde prakticky nenacházejí.  
 
Plánované rozšíření sjezdovek souvisí s provozem lyžařského areálu Lipno. Areál se 
rozkládá na svazích Slupečného vrchu a prakticky všechny stavby zde s provozem 
areálu souvisejí. Hmotný majetek uložený ve stavbách souvisí s provozem areálu. 
Kulturní památky se na Slupečném vrchu nenacházejí.  
 
 
 
C.II.8. Obyvatelstvo 
 
Předkládaný záměr leží ve správním území obce Lipno nad Vltavou mimo 
zastavěnou část obce.  
 
Obec Lipno nad Vltavou se rozkládá na ploše 1949 ha a v současné době zde žije 
512 stálých obyvatel ve dvou částech (Lipno a Slupečná). Díky poloze u Lipenské 
přehrady patří v současnosti Lipno nad Vltavou k vyhledávaným turistickým a 
rekreačním místům. Významným zimním turistickým cílem je lyžařský areál Lipno, 
letním cílem pak přehradní nádrž, na jejímž břehu vzniklo rekreační středisko Marina 
Lipno. Obyvatelstvo je zaměstnáno převážně ve službách souvisejících s turistickým 
ruchem, méně v lesnictví a dalších odvětvích.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA 
 OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
 
D.I. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich významnosti 
 
Jednotlivé charakteristiky životního prostředí jsou systematicky popsány v předchozí 
kapitole C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území.  
 
V kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území byla za nejzávažnější environmentální charakteristiku dotčeného území 
označena vysoká lesnatost – tedy nejzávažnějším očekávaným vlivem je ovlivnění 
lesního ekosystému. Možnému ovlivnění této složky životního prostředí, tedy 
ekosystému lesního porostu, jeho flóře a fauně, je věnována maximální pozornost.  
 
Ovšem i vlivy na ostatní složky životního prostředí, jejichž významnost je v případě 
posuzovaného záměru klasifikována jako méně významná (půda, voda, ovzduší, 
chráněná území, ÚSES, krajinný ráz, obyvatelstvo, hmotný majetek) jsou 
vyhodnoceny v odpovídající podrobnosti. 
 
 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
Fáze výstavby nebude mít negativní vlivy na veřejné zdraví. Během realizace lze 
očekávat zvýšený hluk při kácení dřevin a prašnost při stavebních pracích. Realizace 
způsobí navýšení dopravy při navážení materiálů a odvážení zeminy vzniklé 
zahloubením spodního podlaží objektu nástupní stanice lanovky. Významnost těchto 
negativních vlivů však není díky lokalizaci areálu mimo zastavěná území vysoká. 
Přesto bude nezbytné tyto negativní vlivy minimalizovat obvyklými opatřeními 
v zásadách organizace výstavby (ZOV). Fáze výstavby bude poměrně krátká, 
odhadnuta je na cca 4 – 6 měsíců. Pozitivním vlivem je, že fáze výstavby poskytne 
pracovní příležitosti zdejším obyvatelům.  
 
Za provozu bude mít rozšíření sjezdovek přímý pozitivní vliv na návštěvníky areálu, 
kteří mohou areál využít k rekreaci a sportu. S razantnějším navýšením návštěvnosti 
v souvislosti s popsanou modernizací není počítáno, nicméně i malé zvýšení počtu 
návštěvníků by mělo pozitivní vliv na pracovní příležitosti - pro provozovatele 
ubytovacích a restauračních zařízení v širším území.  
 
Rozsah negativního vlivu realizace posuzovaného záměru na obyvatele lze hodnotit 
jako malý až nulový, jeho významnost rovněž jako malou až nulovou. Pozitivní vliv 
lze hodnotit jako malý až střední a to jak v rozsahu, tak ve významnosti. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Ve fázi výstavby budou uvolňovány emise ze stavebních mechanismů a z nákladních 
automobilů přivážejících nezbytné materiály a suroviny. Dále budou do ovzduší 
emitovány částice prachu při pojezdech techniky (sekundární prašnost). Množství 
emisí bude minimální a není nutné zpracování rozptylové studie. Negativní vlivy 
emisí produkovaných během fáze výstavby je třeba minimalizovat vhodnými 
opatřeními v zásadách organizace výstavby (ZOV): používání stavebních 
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů během 
výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu atd. 
 
Během provozu sjezdovek budou do ovzduší uvolňovány emise z dopravní obsluhy 
areálu, což probíhá již za stávajícího rozsahu areálu. Navýšení není předpokládáno a 
není potřeba zpracovávat rozptylovou studii.  
 
Rozsah vlivu realizace a provozu posuzovaného záměru na ovzduší, resp. změnu 
oproti současnému stavu, lze hodnotit jako malou až nulovou, jeho významnost 
rovněž jako malou až nulovou. 
 
 
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemí vody 
 
Fáze výstavby bude mít nepatrný vliv na povrchové vody ve formě splachu zeminy 
v době zemních prací. Smýcení lesa je plánováno na plochu cca 6,1 ha, odstranění 
dřevin na plochách mimo les na ploše cca 0,6 ha. Odlesnění těchto ploch do určité 
míry změní odtokové poměry v území. Jak ukazují zkušenosti s ostatními plochami 
areálu nebudou tyto vlivy významné. Zemní práce v průběhu výstavby patek pro 
sloupy lanové dráhy budou prováděny nad úrovní hladiny podzemních vod 
a neovlivní proto významně jejich režim. V blízkosti nebyly identifikovány žádné 
jímací objekty, které by mohly být výstavbou kvalitativně a kvantitativně ovlivněny. 
Objekt nástupní stanice lanové dráhy bude mírně zahlouben pod úroveň terénu, 
nicméně neočekává se zde ovlivnění podzemní vody, není zde žádný vodní zdroj. 
Odpadní voda z objektu nástupní stanice lanové dráhy bude svedena na ČOV Lipno, 
jejíž kapacita je dostatečná.  
 
Za provozu dojde k mírnému navýšení ploch pro zasněžování. Na novou plochu 
sjezdovek rozsahu cca 8,3 ha bude činit množství aplikované vody cca 26 560 m3 na 
jedno zasněžení. Během zimní sezóny se počítá nejméně se dvojím vysněžením. 
Voda bude čerpána z přehradní nádrže Lipno. Odběr se na průtokových poměrech a 
úrovni hladiny v nádrži neprojeví.  
 
Zájmové území jižního svahu Slupečného vrchu (tedy ploch sjezdovek Jezerní a 
plánovaného Foxparku) leží ve vnější části ochranného pásma 2. stupně 
vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno (Rozhodnutí VLHZ KNV JČ kraje 
č. 3416/85 - 233/1 BAB). Výstavbou lanové a sjezdové dráhy nebude významně 
ovlivněn režim podzemních a povrchových vod v oblasti a nebude proto ovlivněna 
vydatnost ani kvalita vody chráněného zdroje. 
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Rozsah vlivu na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako malou, jeho 
významnost také jako malou. 
 
 
D.I.4. Vlivy na p ůdu 
 
Plocha pro rozšíření Jezerní sjezdovky je vyčíslena na 30 703 m2, tj. cca 3,1 ha. 
Z toho ZPF činí cca 1 017 m2, PUPFL cca 29 337 m2. Z plochy PUPFL činí lesní 
pozemky 29 259 m2, zbytek cca 78 m2 jsou lesní cesty na PUPFL. 
 
Plocha pod Foxpark je vyčíslena na cca 13 098 m2, tj. cca 1,3 ha. Pozemky jsou 
PUPFL, z toho 13 014 m2 kategorie lesní pozemek, zbytek 84 m2 je lesní pozemek 
s budovou bez č.p. i č.ev.  
 
Plocha pro rozšíření Promenádní sjezdovky jako Promenádní II je vyčíslena na 
46°366 m 2, tj. cca 4,6 ha. Z toho PUPFL činí cca 18 706 m2, jen kategorie lesní 
pozemek, ZPF činí 25 309 m2. Z plochy ZPF trvalý travní porost činí 16 761 m2, orná 
půda (v reálu je zde nekosený travní porost) činí 8 548 m2. Zbytek jsou ostatní plochy 
(komunikace a neplodná půda).  
 
Pozemky dotčené rozšířením sjezdovek nebudou vyňaty ze ZPF ani z PUPFL, 
nejedná se o trvalý zábor.  
 
Lesní pozemky zaznamenají poměrně výraznou změnu co se týče vlivů na půdu. 
Budou zde smýceny lesní porosty, vytrhány pařezy, povrch bude urovnán a oset 
travní směsí. Dále budou průseky obhospodařovány jako louka (trvalé travní 
porosty).  
 
Stejný postup bude použit i tam, kde plochy zarostly náletovými dřevinami. Jedná se 
o tři pozemky v trase Promenádní II (dvě nepoužívané cesty a jedna louka), celkem 
plocha cca 0,58 ha. 
 
Zemědělské pozemky jsou převážně trvalé travní porosty, které zůstanou travními 
porosty a budou koseny. Vlivy na půdu zde budou nepatrné. Plochy ZPF obou 
sjezdovek spadají z větší části dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy 
MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 do V. třídy ochrany (BPEJ 83454, 
87341, 87543 86701, 96901, 97341), z menší části do IV. třídy ochrany (BPEJ 
93641). 
 
Plocha trvalého záboru pod stavby (nástupní a výstupní stanice lanovky) je vyčíslena 
na 2°008 m 2, tj. cca 0,2 ha. Z toho PUPFL činí cca 504 m2, z toho kategorie lesní 
pozemek cca 254 m2, ZPF činí 1 003 m2, kategorie trvalý travní porost, zbytek je 
ostatní plocha. ZPF na parcele 131/1 má BPEJ 96901 - dle Metodického pokynu 
odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 spadá do 
půd do V. třídy ochrany. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit jako střední, jeho 
významnost jako malou až střední. 
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D.I.5. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková 
území a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové 
deformace.  
 
Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska rozsahu hodnotit 
jako nulové, stejně tak jeho významnost.  
 
 
 
D.I.6. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy 
 
Vlivy na flóru 
 
Negativní vliv stavby se projeví prakticky pouze ve fázi výstavby záměru. Smýcení 
lesních porostů je plánováno v trase obou rozšiřovaných sjezdovek v rozsahu cca 
6,1 ha, odstranění dřevin rostoucích mimo les je plánováno v trase sjezdovky 
Promenádní II na ploše cca 0,58 ha. Při konkrétním zaměřování v terénu 
doporučujeme přesně vytyčit okraje mýceného koridoru, aby kácení nepostihlo 
zbytečně širší pruh. U dřevin rostoucích mimo les doporučujeme zaměřit větší 
dřeviny a kácet jen jedince rostoucí přímo v trase. Po vykácení stromů budou v trase 
sjezdovek vytrhány pařezy, terén bude urovnán a oset travní směsí a dál 
obhospodařován jako travní porost. Doporučujeme pokud možno použití travní směsi 
místního původu.  
 
Při výstavbě lanové dráhy dojde ke zničení vegetace v místech stavebních objektů, 
jako jsou patky stožárů lanovky a nástupní a výstupní stanice. K poškození 
vegetačního krytu pojezdy mechanismů dojde i na místech, které nebudou přímo 
zasaženy stavebními pracemi. Ze zkušenosti s posuzováním podobných staveb 
(vedení VVN, základnové stanice mobilních telefonů) je zřejmé, že tyto „doprovodné” 
negativní vlivy jsou často mnohem závažnější, než vlivy vlastní stavby. Při výstavbě 
je tedy nutné používat pouze dopravních tras schválených v zásadách organizace 
výstavby (ZOV). Je nutné vyloučit pojezdy nákladních automobilů a jiných 
mechanismů mimo přepravní trasy ve volné krajině. Dále je nutné vhodnou 
organizací práce minimalizovat počet jízd po přepravních trasách citlivých 
k poškození svrchních půdních horizontů (průsek lanovky, nezpevněné lesní cesty) a 
minimalizovat hmotnost dopravních prostředků vhodným rozložením přepravovaných 
materiálů a volbou vhodných stavebních mechanismů.  
 
Na okraji jedné z luk, která bude součástí Promenádní sjezdovky, byla v roce 2008 
nalezena jedna kvetoucí lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum), řazená mezi druhy 
silně ohrožené ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V roce 2013 nebyla ověřena. Lilie je druh luk a lesních okrajů a management 
sjezdovky může její populaci spíše podpořit.  
 
Poškozena bude populace lýkovce jedovatého (Daphne mezereum), doložená přímo 
z trasy plánované sjezdovky Promenádní II v mezi zarostlé dřevinami. Lýkovec 
jedovatý je vzácnější keř evidovaný červeným seznamem, nicméně není zvláště 
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chráněný ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Mezi kácenými dřevinami bude 
zastoupena jedle bělokorá (Abies alba), která je pro svůj rychlý úbytek rovněž 
evidována červeným seznamem, ale v místních lesích je poměrně hojná. Ostatní 
vzácnější rostliny se buď nenacházejí přímo v trase sjezdovek a lanovky nebo nebyly 
v roce 2013 – 2014 ověřeny.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na flóru lze hodnotit jako střední, jeho 
významnost jako střední, za předpokladu dodržení výše uvedených opatření týkající 
se ochrany lesních porostů za akceptovatelné. 
 
 
Vlivy na faunu 
 
Ve fázi výstavby dojde ke smýcení lesních porostů (cca 6,1 ha) a dřevin rostoucích 
mimo les (cca 0,58 ha) v trase sjezdovky. Dojde k poškození vegetačního krytu 
pojezdy mechanismů i na místech, které nebudou přímo zasaženy stavebními 
pracemi. Živočichové budou přinuceni lokalitu opustit. Během stavebních prací bude 
okolí zasaženo hlukem a emisemi z dopravy a ze stavebních strojů. Proto 
navrhujeme provádět smýcení porostů, zemní a stavební práce mimo období 
hnízdění a vyvádění mláďat. 
 
Během provozu záměru budou živočichové rušeni přítomností a aktivitami turistů a 
obsluhy parku. Zdejší lyžařský areál funguje již několik desetiletí a i v současném 
rozsahu funguje již řadu let. Realizací záměru nedojde k žádné větší změně 
současného provozu. Vliv je soustředěn jen na samotný areál a změna oproti 
současnému stavu nebude nijak zásadní.  
 
Z bezobratlých živočichů nebyl v zájmovém území nalezen žádný zvláště chráněný 
druh ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
 
V širším zájmovém území bylo zjištěno 45 druhů obratlovců z  nichž jeden, a to 
veverka obecná, patří do kategorie ohrožených živočichů ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Veverka 
je živočich natolik mobilní, že snadno v době výstavby své teritorium posune do 
klidnějších částí území. Po dokončení prací bude lesní okraje u sjezdovky obývat i 
nadále.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na faunu lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost jako malou až střední. 
 
 
Vlivy na ekosystémy 
 
Nejvýznamnějším zasaženým ekosystémem je lesní ekosystém Slupečného vrchu. 
Lesní ekosystémy byly vyhodnoceny jako nejvýznamnější environmentální 
charakteristika zdejšího území. Lesní porosty jsou ale do značné míry ovlivněny 
výsadbou, nejedná je o žádné přirozené bučiny, které zde byly původní, ale o 
produkční lesy, v nichž zcela převažují smrkové výsadby. Jejich podrost je druhově 
velmi chudý a typické rostliny bučin jsou zastoupeny jen nepatrně. V místě hustých 
zapojených smrčin podrost zcela chybí a pod smrkovým zápojem je jen holá půda. 
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Takové porosty nejsou příliš stabilní, mají omezené mimoprodukční funkce a 
z tohoto důvodu jsou zdejší lesní ekosystémy hodnoceny z hlediska ekologické 
stability jen stupněm číslo 3.  
 
Smýcení lesních porostů je plánováno v trase obou rozšiřovaných sjezdovek 
v rozsahu cca 6,1 ha. Všechny lesní porosty jsou kategorie lesů hospodářských. U 
Jezerní sjezdovky se jedná o její rozšíření, kácení se zde týká současného lesního 
okraje, který bude kácením posunut o cca 40 metrů. Plocha Foxparku je vytyčena 
v trojúhelníku mezi stávající sjezdovkou a stávající asfaltovou silnicí k hotelu 
Kramolín. Realizace sjezdovky Promenádní II otevírá v horní části nový koridor 
v lese, ve spodní části zasahuje lesní okraj a dvě linie dřevin rostoucích mimo les.  
 
V posouzeni stability lesních porostů (Ing. J. Heyda, duben 2014) je vliv posouzen 
následujícím způsobem:  
Rozšíření sjezdové trati „Jezerní“ na JZ svahu proběhne odkácením pruhu lesa tzv. 
„od východu“ tj. proti směru nebezpečných západních a jihozápadních větrů. Nebude 
tedy odkácen  zapláštěný návětrný okraj lesa, kde by došlo k ohrožení nejen větrem, 
ale také např. náhlým osluněním (vznik tzv. korní spály a následně rozšíření kůrovce) 
ale naopak okraj závětrný, což je zcela v souladu s navrhováním mýtných těžeb 
běžně realizovaných v lesnickém provozu. Nebezpečí ohrožení větrem je v této 
lokalitě slabé.  
Sjezdová trať „Promenádní II.“ na SV svahu bude zcela novým zásahem do lesního 
komplexu. V této lokalitě lze předpokládat směr nebezpečných větrů od východu a 
severovýchodu, ale vzhledem ke konfiguraci terénu je zde nebezpečí ohrožení 
větrem slabé až střední. Dobrá stabilita porostů je dána převažujícím souborem 
lesních typů 6K – kyselé smrkové bučiny, které jsou (až na nepatrné výjimky) zcela 
dominantní. 
 
Ve spodní části budoucí sjezdovky Promenádní II bude nutné odstranění dřevin 
rostoucích mimo les na ploše cca 0,58 ha. U dřevin rostoucích mimo les 
doporučujeme zaměřit větší dřeviny a kácet jen jedince rostoucí přímo v trase.  
 
Po vykácení stromů budou v trase sjezdovek vytrhány pařezy, terén bude urovnán a 
oset travní směsí a dál obhospodařován jako travní porost. Doporučujeme pokud 
možno použití travní směsi místního původu.  
 
Z hlediska ekologické stability je možné konstatovat, že pravidelně kosené trvalé 
travní porosty v koridoru lanové dráhy a sjezdovky mohou dosáhnout stupně 
ekologické stability č. 2-3. Ve srovnání se stávajícím stavem, kdy lesní porosty 
klasifikujeme stupněm č. 3, proto nedojde k významné změně.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na ekosystémy lze hodnotit jako malý 
až střední, jeho významnost jako malou až střední. 
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D.I.7. Vlivy chrán ěná území, ÚSES, krajinný ráz 
 
Vlivy na chrán ěná území 
 
Zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
nebudou realizací záměru ovlivněna, neboť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od 
hranic areálu (minimálně 2 km; Příloha č. 1). Nebude dotčena žádná evropsky 
významná lokalita ani ptačí oblast (lokality Natura 2000). 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na chráněná území je nulový, jeho 
významnost rovněž nulová. 
 
 
 
Vlivy na územní systém ekologické krajiny (ÚSES) 
 
Jezerní sjezdovka zhruba ve 2/3 své délky (od spodní nástupní stanice) kříží 
regionální biokoridor. Regionální biokoridor je lesního typu a je vytyčen ve smrkových 
porostech. Tento regionální biokoridor je křížen současnou lanovou dráhou i 
současnou sjezdovkou a bude křížen i novou lanovou dráhou a rozšířenou 
sjezdovkou. Přímo v místě křížení je v současné době souběh dvou větví sjezdovky, 
tedy přímo do místa křížení nezasahuje kácení.  
 
Ve spodní části současné Jezerní sjezdovky prochází přímo sjezdovkou úsek cca 
150 m délky lokálního biokoridoru. Tento biokoridor je vytyčen ve své východní části 
v lesních porostech, ve své západní části po travních porostech sjezdovky, louky a 
částečně po antropicky využívaných plochách mezi zástavbou obce a sportovním 
areálem. Nová lanová dráha bude posunuta ve spodní části oproti současné lanovce 
jen nepatrně, cca o 30 m. Situace se prakticky nezmění, ve spodní části již není 
plánováno rozšíření sjezdovky a lanová dráha nová půjde v souběhu s biokoridorem 
stejných cca 150 m jako doposud.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na ÚSES lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost jako malou. Oproti současnému stavu prakticky nedojde ze změně.  
 
 
Vlivy na krajinný ráz 
 
V charakteristice krajinného rázu dotčených krajinných prostorů v kapitole C.II.6. 
Krajinný ráz jsou identifikovány hlavní hodnoty přírodní a kulturně historické dvou 
dotčených krajinných prostorů. Plánovaný záměr bude mít vliv různé intenzity na rysy 
a hodnoty uvedené v § 12 zákona 114/1992 Sb. 
 
Oba dotčené krajinné prostory         intenzita vlivu 
 
zásah do přírodních hodnot (kácení) středně silný 
zásah do VKP (lesy) středně silný 
zásah do ZCHÚ žádný 
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zásah do kulturních a historických hodnot žádný 
zásah do estetických hodnot slabý 
zásah do kulturních dominant žádný 
zásah do harmonického měřítka slabý 
zásah do harmonických vztahů slabý 
 
Vyhodnocení je provedeno pro oba definované dotčené krajinné prostory společně. 
Vliv realizace záměru se totiž v obou projeví zhruba ve srovnatelné intenzitě. 
 
Z uvedené analýzy je zřejmé, do jaké míry zasahuje navrhovaná realizace 
sjezdových tratí do identifikovaných hodnot. Zásah je poměrně slabý. Jako středně 
silný je hodnocen pouze z hlediska zásahu do přírodních hodnot a VKP, neboť je 
podmíněn smýcením lesních porostů v žádaných parametrech. Plánovaný záměr 
obsahuje z výraznějších staveb dva stavební objekty nástupní a výstupní stanice 
lanovky, z čehož stanice výstupní je přízemní a stanice nástupní je dvou podlažní, 
ale spodním podlažím zahloubená do podzemí. Objekty tudíž nebudou nikterak 
nápadně vystupovat z pohledové scény.  
 
Stupnice zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a do značné míry subjektivní. 
Harmonické měřítko krajiny je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové 
skladby krajiny (celku) s měřítky staveb, zařízení a stop hospodářské činnosti 
(prvků). Severní dotčený krajinný prostor je v současné době ovlivněn jedinou větší 
aktivitou, a tou je právě lyžařský areál Lipno. Jižní dotčený krajinný prostor je 
poznamenán především areálem Mariny Lipno, novou zástavou obce Lipno, řadou 
nových budou souvisejících se zařízením lyžařského areálu. Sjezdovky jsou 
strukturou v krajině poměrně nenápadnou a vliv jejich realizace na krajinný ráz ve 
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. bude v posuzované krajině akceptovatelný. 
Stávající areál zde již funguje několik desetiletí a změna je v měřítku stávajícího 
areálu poměrně malá.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na krajinný ráz lze hodnotit jako malý, 
jeho významnost rovněž jako malou. 
 
 
 
Vlivy na významné krajinné prvky (VKP) 
 
Rozšíření sjezdovek se týká lesních porostů, které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů významným krajinným prvkem (VKP). Vlivy na lesní 
porosty jsou vyhodnoceny v kapitole D.I.6. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy. 
 
Žádný jiný významný krajinný prvek (ze zákona ani registrovaný) nebude realizací 
plánovaného záměru dotčen. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na VKP lze hodnotit jako střední, jeho 
významnost jako malou. 
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D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Plánovaným záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek. Všechny hmotné 
majetky, jichž se plánované změny týkají, souvisejí s posuzovaným záměrem a 
provozem areálu. Ekonomickou hospodárnost řeší investor.  
 
Nebudou dotčeny žádné památkově chráněné nebo historicky cenné objekty, neboť 
se v zájmovém území žádné nenacházejí.  
 
Vzhledem k charakteru lokality (extravilán, vyšší nadmořská výška) je 
nepravděpodobné odkrytí archeologických nálezů.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na hmotný majetek a kulturní památky 
lze klasifikovat jako malý až žádný, jeho významnost rovněž jako malou až žádnou. 
 
 
 
 
D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako 
malý až střední.  
Z hlediska velikosti zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit v negativních 
vlivech jako malý, v pozitivních vlivech jako malý až střední.  
 
 
 
 
D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech 
 přesahujících státní hranice 
 
Na základě předložených podkladů o záměru a na základě dostupných údajů o 
dotčeném území lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude vykazovat žádné 
nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.  
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D.IV. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě 

kompenzaci nep říznivých vliv ů 
 
Fáze přípravy zám ěru 
 

1. Při konkrétním zaměřování v terénu doporučujeme přesně vytyčit okraje 
mýceného koridoru, aby kácení nepostihlo zbytečně širší pruh. U dřevin 
rostoucích mimo les doporučujeme zaměřit větší dřeviny a kácet jen jedince 
rostoucí přímo v trase 

2. Budou zpracovány zásady organizace výstavby (ZOV). V ZOV navrhnout 
opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví: 
stanovení přepravních tras pro dopravu materiálů a odpadů, používání 
stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných 
povrchů během výstavby, ochrana ploch navazujících na staveniště atd. 

3. Bude vypracován havarijní plán pro fázi výstavby 

 
Fáze výstavby 
 
1. Stavební práce budou prováděny podle schválených zásad organizace výstavby 

(ZOV). 

2. Při výstavbě lanové dráhy a sjezdové tratě budou používány pouze dopravní 
trasy schválené v zásadách organizace výstavby (ZOV). Budou vyloučeny 
pojezdy nákladních automobilů a jiných mechanismů mimo přepravní trasy ve 
volné krajině. Vhodnou organizací práce budou minimalizovány počty jízd po 
přepravních trasách citlivých k poškození svrchních půdních horizontů 
(nezpevněné lesní cesty) a minimalizovány hmotnosti dopravních prostředků 
vhodným rozložením přepravovaných materiálů a volbou vhodných stavebních 
mechanismů 

3. Smýcení lesních porostů a kácení dřevin rostoucích mimo les na ploše průseku 
pro výstavbu lanové dráhy a sjezdových tratí bude provedeno přednostně 
v období vegetačního klidu (listopad – březen).  

4. Stavební mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v odpovídajícím 
technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveniště bude 
předcházeno haváriím způsobeným únikem ropných látek. V případě úniku 
ropných látek bude zajištěna sanace havárie odbornou firmou. 

5. Průsek lanové dráhy a sjezdové tratě bude oset pokud možno travním 
semenem směsi z místních druhů. 

 
Fáze provozu 

Nejsou navržena žádná specielní opatření. 
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D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které 

se vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
 
Podklady předložené oznamovatelem lze hodnotit jako dostatečné pro identifikaci a 
vyhodnocení očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování oznámení dle 
zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
 
Záměr není dořešen v současné fázi úplně do detailu. Není ještě vyřešeno umístění 
bobové dráhy, které je uvažováno ve dvou variantách, není přesně stanoveno, kolik 
pojízdných koberců bude nově instalováno a přesně stanoveno jejich umístění, není 
známo přesné řešení vnitřních prostor objektu nástupní stanice lanové dráhy. 
Nicméně detaily tohoto charakteru nejsou pro posouzení záměru z hlediska vlivu 
záměru na životní prostředí nutné.  
 
 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Rozšíření sjezdových drah a umístění lanové dráhy je předloženo a vyhodnoceno 
v jedné variantě. Variantní řešení je uvažováno pro umístění bobové dráhy. Je 
navržena varianta využití koridoru současné lanovky, která bude demontována a 
zůstane po ní nevyužitý koridor, nebo připadá v úvahu varianta instalace přímo na 
Jezerní sjezdovku. Pokud bude umístěna v trase sjezdovky, bude vždy před 
zahájením zimní sezóny demontována, pokud bude v koridoru po stávající lanovce, 
bude celoroční. Doprava vozíků nahoru bude realizována v rámci lanové dráhy nebo 
bude mít vlastní tažné zařízení. Z hlediska vlivu na životní prostředí jsou obě varianty 
možné a jejich vliv na životní prostředí je prakticky stejný.  
 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
 
K oznámení jsou přiloženy následující přílohy: 
 

1. Mapa širších vztahů - měřítko 1 : 50 000 
2. Vodohospodářská mapa, měřítko 1 : 50 000 
3. Základní mapa, měřítko 1 : 10 000 
4. Katastrální mapa, měřítko 1 : 5 000 
5. Územní systém ekologické stability, měřítko 1 : 12 500  
6. Lesnická mapa porostní, měřítko 1 : 10 000 
7. Podklady převzaté od investora (nástupní a výstupní stanice lanovky, 

ortofotomapa se záměrem) 
8. Fotodokumentace 
9. Vyjádření příslušného stavebního úřadu 
10. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
Oznamovatel  LIPNO SERVIS s.r.o. 
 Lipno nad Vltavou 307 
 382 78 Lipno nad Vltavou  
 
Název záměru a jeho za řazení dle p řílohy č. 1 
 
 Modernizace skiareálu Lipno - rozšíření sjezdovek Jezerní a 

Promenádní II a přemístění lanové dráhy 
  
 záměr kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací řízení (10.11 

– Rekreační areály, hotelové komplexy a související 
zařízení na ploše nad 1 ha) 

 
Kapacita zám ěru Posuzovaný záměr představuje rozšíření sjezdovek a 

výstavbu provozního zázemí areálu. Plocha rozšíření 
sjezdovky Jezerní činí cca 3,1 ha, plocha rozšíření 
sjezdovky Promenádní II činí cca 4,6 ha, plocha 
navrhovaného Foxparku (výuka lyžování pro děti) činí 
cca 1,3 ha. Celkem se tedy jedná o cca 9 ha nových 
sjezdových tratí. Nová lanová dráha na Jezerní 
sjezdovce bude mít přepravní kapacitu 3200 osob/hod 
a novou nástupní a výstupní stanici. 

 
Umístění záměru:  
  kraj:  Jihočeský 
 obec:  Lipno nad Vltavou 
 katastrální území: Lipno nad Vltavou 
 
 
Charakter zám ěru  
 
Záměr sleduje rozšíření nabídky sportovního využití stávajícího areálu Lipno 
(Kramolín). Nejbližší plánovaná fáze modernizace zahrnuje několik částí:  
 
1. Přemístění lanové dráhy Lipnoexpres III 
 
Stávající čtyřsedačková lanová dráha bude demontována včetně sloupů podpěr, 
výstupní a nástupní stanice a uskladněna pro další použití v rámci areálu. Nová 
lanová dráha bude probíhat po Jezerní sjezdovce tj. na současném levém okraji 
Jezerní sjezdové trati při pohledu zdola, do prostoru pod asfaltovou komunikací 
k vrcholu. Návrhová přepravní kapacita je plánována na 3200 os/hod. Součástí 
technologie lanové dráhy jsou kabelové rozvody NN a slaboproud v trase sloupů, 
trafostanice a objekty nástupních stanic související s provozem lanové dráhy. Dále 
pak u stanic i systém pro řízení vstupu (turnikety). 
 
Lanová dráha bude mít na obou svých koncích nástupní (a výstupní) stanici lanovky. 
Horní stanice lanovky – výstupní je plánována jako jednoduchý objekt sestávající se 
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ze strojní technologie a buňky trafa. Plocha této buňky a strojní technologie zabírá 
plochu cca 36x14 (bude upřesněno na základě vybraného dodavatele). Bude 
vytápěná elektrickým proudem a obsluhu obstarávají zpravidla 2-3 osoby, k dispozici 
budou mít chemické WC. Dolní stanice lanovky – nástupní je plánována jako 
dvoupodlažní objekt maximálních rozměrů 50x30 m. Nadzemní část bude opět 
tvořena strojní technologií lanové dráhy s buňkou pro personál a připojeno bude 
depo pro kabiny. V této části se počítá s obsluhou 2-3 pracovníků pro obsluhu 
lanové dráhy, kteří zajišťují i dopravu kabin do depa. Podzemní podlaží bude 
částečně zapuštěno do svahu a bude zde umístěn skiservis, skidepot a půjčovna 
lyží, kde bude pracovat cca 6-8 osob. Dále zde budou umístěny WC pro veřejnost a 
sklady. Prostor bude vytápěn elektrickým proudem, bude připojen na vodovod a 
kanalizaci.  
 
 
2. Rozšíření Jezerní sjezdovky a bobová dráha 
 
Stávající sjezdová trať Jezerní bude rozšířena na levou stranu z pohledu od nástupní 
stanice. Stávající a nové rozvody vody pro sněžení a vzduchu, hydroboxy, kabelové 
rozvody NN, VN, datové kabely a osvětlení se tím dostanou do středu rozšířené 
sjezdovky společně s lanovou dráhou.  
 
Na Jezerní sjezdovce nebo v trase současné lanovky, která bude demontována a 
zůstane po ní nevyužitý koridor, bude instalována bobová dráha začínající u výstupní 
stanice lanové dráhy nahoře a končící dole u nástupní stanice. Pokud bude 
umístěna v trase sjezdovky, bude demontovatelná vždy před zahájením zimní 
sezóny. Doprava vozíků nahoru bude realizována v rámci lanové dráhy nebo 
samostatným dopravním zařízením (podle výrobce).  
 
 
3. Foxpark (nová plocha určená pro výuku lyžování pro děti) 
 
Na ploše Foxparku bude realizována výuka zimních sportů pro děti. Součástí budou 
příslušné technologie a rozvody – rozvody sněžení, hydroboxy v nadzemním nebo 
podzemním provedení pro sněžná děla, rozvody vzduchu, rozvody NN, VN a datové 
kabely. Budou instalovány pojízdné koberce, které budou vždy po skončení zimní 
sezóny demontovány a uklizeny do provozního zázemí.  
 
 
4. Rozšíření Promenádní sjezdovky 
 
Promenádní sjezdová trať II bude realizována paralelně se stávající Promenádní 
sjezdovkou, kdy pro přepravu bude využívat stávající čtyřsedačkovou lanovku 
Promenádní sjezdovky. V horní části bude lesem veden nový průsek, ve spodní části 
je sjezdovka projektována přes travní porosty, lesní okraj a dřeviny rostoucí mimo 
les. V rámci této sjezdové trati budou také realizovány rozvody vody a vzduchu pro 
zasněžování, hydroboxy v nadzemním nebo podzemním provedení pro sněžná děla, 
kabelové rozvody NN, VN, datové kabely a osvětlení.  
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Vlivy na životní prost ředí 
 
Nejvýznamnějším negativním vlivem realizace záměru je nutnost smýcení lesních 
porostů na celkové ploše cca 6,1 ha. Místo nich bude založen trvalý travní porost, 
který bude pravidelně kosený. Vysoká lesnatost byla vyhodnocena jako 
nejzávažnější environmentální charakteristika zdejšího širšího území. V posouzeni 
stability lesních porostů (Ing. J. Heyda, duben 2014) jsou lesní porosty 
charakterizovány jako porosty s dřevinnou skladbou, která je přirozené skladbě zcela 
vzdálená. Převažují porosty smrkové s někdy větší příměsí borovice a jednotlivou 
příměsí jedle. Jedná se výhradně o lesy hospodářské. Rozšíření sjezdové trati 
„Jezerní“ proběhne odkácením pruhu lesa proti směru nebezpečných západních a 
jihozápadních větrů. Sjezdová trať „Promenádní II“ na SV svahu bude zcela novým 
zásahem do lesního komplexu, ale vzhledem ke konfiguraci terénu je zde nebezpečí 
ohrožení větrem slabé až střední. V odborném posouzení vlivu na lesní porosty není 
doporučeno žádné opatření.  
 
Nezbytné bude též odstranění dřevin rostoucích mimo les na ploše cca 0,58 ha, kde 
bude rovněž založen trvalý travní porost. Dojde ke zničení vegetace v místech 
stavebních objektů, jako jsou nástupní a výstupní stanice lanovky a patky stožárů 
lanovky.  
 
Co se týče zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, na okraji jedné z luk, která 
bude součástí Promenádní sjezdovky, byla v roce 2008 nalezena jedna kvetoucí lilie 
cibulkonosná (Lilium bulbiferum), v roce 2013 nebyla ověřena. Lilie je druh luk a 
lesních okrajů a management sjezdovky může její populaci spíše podpořit. Ze 
zvláště chráněných druhů živočichů zde byla zaznamenána jen veverka obecná 
(Sciurus vulgaris). Jedná se o druh mobilní, který ve fázi výstavby posune svoje 
teritorium do klidnějších částí a po ukončení prací se do lesního okraje vrátí.  
 
Vzhledem k charakteru záměru byly vyhodnoceny vlivy na obyvatele, hmotný 
majetek, ovzduší, vodu, horninové zdroje, ÚSES, krajinný ráz jako malé až nulové. 
Vlivy na lesní ekosystém, na flóru, faunu a půdu byly vyhodnoceny jako malé až 
střední, ale přijatelné. 
 
Celkově lze konstatovat, že realizace záměru „Modernizace skiareálu Lipno - 
rozšíření sjezdovek Jezerní a Promenádní II a přemístění lanové dráhy“ je 
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelná. 
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H. PŘÍLOHA 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace je součástí přílohové části (Příloha č.9) 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č.114/1992 Sb. v platném 
znění je součástí přílohové části (Příloha č.10) 
 
 
 
 
 

I. ZÁVĚR 
 
Z podrobné analýzy a výsledků vyhodnocení uvedených v předkládaném oznámení 
vyplývá, že negativní vlivy výstavby a provozu posuzovaného záměru „Modernizace 
skiareálu Lipno - rozšíření sjezdovek Jezerní a Promenádní II a přemístění lanové 
dráhy“ na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel jsou nízké a 
akceptovatelné. Podmínkou realizace je dodržení opatření uvedených v kapitole 
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 
 
 



Modernizace skiareálu Lipno  Strana 55 
 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 

 

 
 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 
 
 
Zpracovatel oznámení: 
 

RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc., držitel autorizace ke zpracování dokumentace a 
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