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Stanovisko dle s 45i zákona č,. 11411992 sb. k záměru ,,Souhrn záměrů pro zpřístupnění
území s dominantním výskytem tetřeva h|ušce v obtasti Ptačí oblasti Šumava..

Správa Chráněné krajinné ob|asti Šumava (dá|e jen ,,Správa,.) jako věcně a místně přís|ušný
orgán ochrany přírody pod|e $ 75 odst. 1 písm. e)zákona Črun e. 114t1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zoPK"), vykonávající státní správu na
Úseku ochrany přírody a krajiny pod|e $ 75 odst. 2 ZOPK na Území chráněné krajinné ob|asti
pod|e $ 78 odst.  1aŽ3.ZOPK obdrŽe|a dne 9.7'2014 Vaši Žádost o stanovisko d|e $ 45h a 45i
ZOPK k záměru ,,Souhrn záměrŮ pro zpřístupnění Území s dominantním výskytem tetřeva h|ušce
v ob|asti Ptačíob|asti Šumava...

Po posouzeníŽádosti Správa d|e ustanovení$ 45i odst. 1 zákona konstatuje, Že
významný v ! i v  záměru

,,Souhrn záměrů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v oblasti
Ptačí oblasti Šumava.. samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na
příznivý stav předmětu ochrany nebo ce|istvost Evropsky významné |oka|ity Šumava a Ptačí
ob|asti Sumava za současného stavu zna|ostí a existujících podk|adů, které má Správa
k dispozici,

ne l ze  vy louči t .

odůvodnění:

Soubor záměrů před|oŽený Žadatelem se nachází na území Chráněné krajinné ob|asti (cHKo)
Šumava a Území Národního parku (NP) Šumava. Toto stanovisko se vztahuje pouze k záměrům
umístěným na Území cHKo Šumava, k ostatním záměrům Správa není kompetentní se
vyjadřovat.

Záměry jsou zároveň umístěny do Evropsky významné |okality (EVL) Šumava a Ptačí ob|asti (Po)
Sumava. V místech záměrŮ se nacházejí přírodní stanoviště (např. přírodní stanoviště 9410,
91 10, 8220 apod.) a biotopy živočišných druhů, které jsou předmětem ochrany EVL a Po Šumava
(např. rys ostrovid, tetřev h|ušec, dat|ík tříprstý, date| černý, sýc rousný, jeřábek |esní)' V Žádosti
je uveden seznam záměrů a činností jak trva|ého charakteru (nové sjezdové tratě, turistické
stezky, rozh|edna), tak dočasného charakteru (výzkumné úko|y, sportovní a hromadné akce,
monitoring).
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Návrh předpok|ádá, Že se v území vytvoří nová síť bodových, |ineárních i p|ošných zdrojů rušení,
které mohou mít zásadní a přímý v|iv na druhy ptáků cit|ivé na ruŠení, tj. zejména na tetřeva
h|ušce. Zdroje rušení jsou navrŽeny jak v Území s jeho trva|ým-dominantním výskytem (Jezerní
hora, Svaroh, Můstek), tak i občasným-rozpý|eným výskytem a je zřejmé, Že postupnou rea|izací
všech v Žádosti uvedených záměrů dojde k negativnímu ovlivněníjeho popu|ace. Jak ve|ký tento
v|iv bude, zda se ptáci tomuto novému zdroji přizpůsobí, či naopak budou nuceni opustit stávající
stanoviště, by mě|o být předmětem naturového posouzení d|e ZoPK. Posoudit bude třeba i
kumulativní v|iv všech těchto záměrů jak samostatně tak spo|ečně spo|u s da|šími jiŽ
realizovanými či p|ánovanými záměry a to h|avně ve vztahu k moŽné fragmentaci biotopů tetřeva
a jeho popu|ace a k narušení ce|istvosti Po Šumava.
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Správy cHKo Šumava
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