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Stanovisko dle s 45i zákona č,.11411992
sb. k záměru ,,Souhrnzáměrůpro zpřístupnění
výskytemtetřevah|ušcev obtastiPtačíoblasti Šumava..
územís dominantním
jako věcně a místněpřís|ušný
Správa Chráněnékrajinnéob|astiŠumava(dá|ejen ,,Správa,.)
orgánochranypřírodypod|e$ 75 odst.1 písm.e)zákonaČrune. 114t1992
Sb.,o ochraněpřírody
předpisů(dá|e jen ,,zoPK"),vykonávající
a krajiny,ve znění pozdějších
státnísprávu na
Úsekuochranypřírodya krajinypod|e$ 75 odst.2 ZOPK na Územíchráněnékrajinné
ob|asti
p o d | e$ 7 8 ods t .1 aŽ 3 . ZOPK o bdrŽe|a
dne 9.7'2014 VašiŽádosto stanovisko
d|e$ 45 ha 4 5 i
ZOPK k záměru,,SouhrnzáměrŮpro zpřístupnění
Územís dominantním
výskytemtetřevah|ušce
v ob|asti
Ptačíob|asti
Šumava...
Po posouzeníŽádosti
45i odst.1 zákonakonstatuje,
Správad|eustanovení$
Že
významný

v!iv

záměru

,,Souhrnzáměrůpro zpřístupněníúzemís dominantnímvýskytemtetřeva hlušcev oblasti
Ptačíoblasti Šumava..samostatněnebo ve spojenís jinými koncepceminebo záměry na
příznivýstav předmětuochranynebo ce|istvostEvropskyvýznamné|oka|ityŠumavaa Ptačí
podk|adů,kterémá Správa
ob|astiSumava za současného
stavu zna|ostía existujících
k dispozici,
nelze

vyloučit.

odůvodnění:
Souborzáměrůpřed|oŽený
Žadatelemse nacházína územíChráněnékrajinné
ob|asti(cHKo)
Šumavaa ÚzemíNárodníhoparku(NP) Šumava.
Toto stanoviskose vztahujepouzek záměrům
umístěnýmna Území cHKo Šumava,k ostatnímzáměrůmSpráva není kompetentní
se
vyjadřovat.
Záměryjsou zároveňumístěny
(EVL)Šumava
do Evropskyvýznamné
|okality
a Ptačí
ob|asti(Po)
Sumava.V místechzáměrŮ se nacházejípřírodní
stanoviště(např. přírodní
stanoviště9410,
jsou předmětemochranyEVL a Po Šumava
9110, 8220apod.)a biotopyživočišných
které
druhů,
(např.rys ostrovid,tetřevh|ušec,
dat|ík
tříprstý,
date|černý,
sýc rousný,jeřábek|esní)'
V Žádosti
je uvedenseznam záměrůa činností
jak trva|ého
charakteru(novésjezdovétratě,turistické
stezky, rozh|edna),
tak dočasného
charakteru(výzkumné
úko|y,sportovnía hromadnéakce,
monitoring).
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Návrhpředpok|ádá,
Že se v území
vytvoří
nová síťbodových,
|ineárních
i p|ošných
zdrojůrušení,
kterémohoumítzásadnía přímýv|ivna druhy ptákůcit|ivé
na ruŠení,
tj. zejménana tetřeva
jsou navrŽenyjak v Územís jeho trva|ým-dominantním
h|ušce.Zdrojerušení
výskytem(Jezerní
je
hora,Svaroh,Můstek),
tak i občasným-rozpý|eným
výskytema zřejmé,Že postupnourea|izací
popu|ace.
všechv Žádostiuvedenýchzáměrůdojdek negativnímu
ovlivněníjeho
Jak ve|kýtento
v|ivbude,zda se ptácitomutonovému
zdrojipřizpůsobí,
činaopakbudounuceniopustitstávající
posouzeníd|e ZoPK. Posouditbude třeba i
stanoviště,
by mě|o být předmětemnaturového
jak
kumulativnív|iv všech těchto záměrů
samostatnětak spo|ečněspo|u s da|šímijiŽ
realizovanými
čip|ánovanými
záměrya to h|avněve vztahuk moŽnéfragmentacibiotopůtetřeva
a jehopopu|ace
a k narušení
Po Šumava.
ce|istvosti

Jaros|avaKoutná
vedoucípracoviště
Kašperské
Hory
SprávycHKo Šumava
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