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Správa Národního parku Šumava jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 
odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 
jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národního parku 
podle ustanovení § 78 odst. 1 ZOPK, obdržela dne 9. 7. 2014 žádost o vydání stanoviska 
k souhrnu záměrů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v Ptačí oblasti 
Šumava. 

Po posouzení předloženého souhrnu záměrů Správa Národního parku Šumava vydává 
podle ustanovení § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko: 

Významný vliv výše uvedeného souhrnu záměrů na příznivý stav předmětů ochrany nebo 
celistvost Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Šumava a Ptačí oblasti (dále jen „PO“) 
Šumava nelze vyloučit. 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 

Orgán ochrany přírody posuzoval předložený souhrn záměrů nejen z hlediska vlivu jeho realizace 
na tetřeva hlušce, ale rovněž ve vztahu ke všem dalším ptačím druhům (datel černý, datlík 
tříprstý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, čáp černý, tetřívek obecný, jeřábek lesní a chřástal polní), 
které jsou předmětem ochrany PO Šumava (vymezené nařízením vlády ČR č. 681/2004 Sb.); 
předmětem posuzování byl i možný významný vliv souhrnu záměrů na jednotlivé předměty 
ochrany EVL Šumava (národní seznam evropsky významných lokalit stanoven nařízením vlády 
ČR č. 318/2013 Sb.). 

Souhrn záměrů sestavených do přílohy žádosti představuje celkem 37 záměrů různého druhu 
a charakteru, od vyznačení nových turistických tras a vytvoření nových sjezdových tratí přes 
rekonstrukce cest, stavbu rozhleden a jiných zařízení pro turistické využití či zřízení přezimovací 
obůrky pro zvěř až po organizaci různých pravidelně se opakujících veřejných hromadných 
a sportovních akcí. Další příloha obsahuje popis a zdůvodnění celkem 15 různých typů činností, 
které se v dotčeném území již provádějí a představují možnou rušivou zátěž v EVL a PO 
Šumava. 

Z přehledu nových záměrů a seznamu prováděných činností vyplývá, že ve svém souhrnu mohou 
představovat rušivou činnost jak trvalého, tak dočasného charakteru, nejen ve vztahu k tetřevu 
hlušci, ale také k dalším druhům ptáků chráněných v PO Šumava, tentýž závěr lze učinit i 
vzhledem k některým živočišným druhům (např. rys ostrovid, vydra říční) chráněným v EVL 
Šumava. Mapové přílohy žádosti obsahují vymezení oblasti dominantního výskytu tetřeva v rámci 
PO Šumava a lokalizaci existujících rušivých aktivit i nových záměrů; neobsahují však žádnou 
informaci o rozšíření dalších živočišných a rostlinných druhů – předmětů ochrany PO či EVL 
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Šumava, tudíž nelze ani rámcově vyhodnotit stupeň možného vlivu na další druhy kromě tetřeva 
hlušce. 

Z povahy záměrů předložených k posouzení lze dovodit, že nepředstavují prakticky žádné riziko 
významně negativního vlivu na typy přírodních stanovišť chráněných v rámci EVL Šumava, 
protože konkrétní umístění záměrů představujících stavební aktivity lze zvolit tak, aby k zásahu 
do evropských stanovišť [ve smyslu definice dle § 3 odst. 1 písm. o) ZOPK] nedošlo. 

Výrok stanoviska tedy především ve vztahu k jednotlivým živočišným druhům představujícím 
předměty ochrany EVL a PO Šumava nutně musí být o tom, že významný vliv souhrnu záměrů 
nelze podle rozsahu předaných podkladů vyloučit a je potřeba provést vyhodnocení možného 
vlivu souhrnu záměrů alespoň v rozsahu zjišťovacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 

 

RNDr. Václav Braun 
vedoucí odboru 
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