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Výsledky monitorovací návštěvy - projekt Kladsko-Orlicko Sněžník – výstavba rozhledny

Vážený pane předsedo,

dne 23. 6. 2021, tedy den po provedení monitorovací návštěvy na místě realizace výstavby 

rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku, jste se na mě obrátil s žádostí o vyhodnocení 

konkrétních závěrů monitorovací návštěvy, včetně jejich zveřejnění. V dotčeném dopise znovu 

uvádíte, že: investor nedodržuje podmínky uvedené ve stavebním povolení, předpokládáte, že 

schvalování projektu neproběhlo v souladu s požadavky evropské směrnice Rady 92/43 EHS o 

ochraně přírodních stanovišť, požadujete provést nové posouzení vlivu stavby na životního 

prostředí (ŽP), které zohlední aktuální stav věci a vyhodnotí dopady objektivně, dotazujete se, 

jakým způsobem investor zajistí, aby nárůst návštěvnosti nevedl k další degradaci okolí vrcholové 

části Králického Sněžníku a v neposlední řadě požadujete, aby byla v plánované pracovní 

skupině umožněna účast zástupců ekologických organizací z ČR i Polska. 

V souladu s mým příslibem uvedeným v dopise ze dne 18. 6. 2021, že Vás o výsledcích a 

závěrech monitorovací návštěvy budu informovat, tak nyní činím a níže si dovolím shrnout vše 

podstatné, na čem se zástupci českých a polských institucí dohodli. Musím velmi ocenit snahu 

jak odborných, tak i programových/implementačních institucí na obou stranách hranice, že se 

dokázaly velmi rychle shodnout na termínu monitorovací návštěvy a zástupci všech dotčených 

institucí se po ukončení věcné diskuse v sídle obce Stronie Śląskie vydali přímo na vrchol 

Králického Sněžníku, kde probíhá výstavba rozhledny. 

Monitorovací návštěva dne 22. 6. 2021 byla zahájena v sídle obce Stronie Śląskie, kde starosta 

informoval o budování turistické stezky označované jako tzv. Zelená stezka, která je realizována 

mimo projekt, „na ohlášení“, přičemž oplocení stezky zajistí lesní správa. Zelená stezka 
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představuje naplňování podmínky dané Regionálním ředitelstvím pro ochranu životního prostředí 

ve Vratislavi (dále jen RDOŚ) ve smyslu usměrnění turistické zátěže v souvislosti s výstavbou 

rozhledny. Zástupce RDOŚ ve Vratislavi prezentoval proces vydávání povolení z hlediska orgánů 

ŽP původně (v r. 2013) zpracovány tři varianty výstavby, které byly předmětem hodnocení EIA –

záměr byl následně omezen na variantu s nejmenší zátěží pro životní prostředí tj. „studenou věž“ 

(bez instalace technologií pro vytápění, kanalizace, vodovodu atd.), se základy v místě původní 

věže a doprava materiálu helikoptérou; proces EIA byl s ohledem na tuto redukci záměru 

zastaven (včetně ukončení přeshraničního posuzování). S variantou tzv. „studené věže“ bylo 

seznámeno MŽP, které uplatnilo podmínky zajištění monitoringu návštěvnost před i po výstavbě, 

omezení volného pohybu psů na vrcholu a provádění zemních a stavebních prací mimo období 

15. 4. – 15. 7. Rozhodnutí RDOŚ ve Vratislavi v roce 2013, resp. aktualizace těchto rozhodnutí 

z roku 2019 obsahuje řadu podmínek, se kterými jste byli již dříve seznámeni. Samostatně vydal 

RDOŚ dne 15. 4. 2021 povolení k jednorázovému vjezdu až 5 stavebních strojů určených pro 

stavbu věže. Stavební materiál včetně betonové malty pro výstavbu základů se začal dovážet 

vrtulníkem, což účastníci monitorovací návštěvy ověřili přímo na vrcholu Sněžníku. 

Pokud jde o opatření ve vztahu k ochraně přírody přímo na místě budované rozhledny, v roce 

2020 byla provedena inventarizace chráněných druhů a transfer rostlin z místa výstavby. V roce 

2021 a 2022 bude probíhat biologický dozor a od roku 2023 bude zajištěn tzv. „po projektový“ 

monitoring vlivů realizace rozhledny/věže.

 

V rámci diskuse zúčastněných institucí vznesl zástupce MŽP požadavek na vyjasnění vztahu 

rekonstrukce Zelené stezky a stavby věže, mj. i ve vztahu k dřívějšímu posuzování v rámci EIA. 

Polští zástupci potvrdili, že Zelená stezka neslouží pro dopravu materiálu na stavbu, bude 

omezena pro pěší a bude sloužit k jejich usměrnění. Stezka bude opatřena zábradlím, které 

umožní lepší regulaci turistů a omezí volný pohyb mimo označenou stezku. Renovace stezky 

začala v květnu 2021. Pro její obnovu bylo nutné použít lehkou stavební techniku a její výskyt si 

někteří turisté a ekologičtí aktivisté mylně spojovali s dopravou materiálu pro stavbu rozhledny a 

lokálně provedené koryto pokládali za přípravu na stavbu přístupové cesty pro stavební techniku 

a v budoucnu i pro další vozidla až na vrchol Sněžníka. Úřad RDOŚ také potvrdil, že na polské 

straně se v oblasti vrcholu Sněžníku ani v jejím nejbližším okolí neplánuje výstavba žádné 

lanovky, a v případě výskytu takových záměrů nebude k jejich realizaci vydáno povolení. 

Dále byla řešena otázka nárůstu počtu turistů, k tomuto však dochází ve většině turistických 

destinací, a právě rekonstrukce Zelené stezky umožní regulovat provoz turistů lépe než doposud. 

MŽP dále zdůraznilo, že je třeba řešit zvýšenou turistickou zátěž na území NATURA 2000 včetně 

dodržování podmínek ochrany přírody. V závěru diskuse byly zodpovězeny i otázky zástupkyně 

polské Strany Zelených, poslankyně Małgorzaty Tracz. 
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Přímo na vrcholu Králického Sněžníku probíhala přeprava stavebního materiálu s využitím 

vrtulníku, oplocení pozemku, umístění stavebních strojů nevykazovaly zjevné nedostatky. 

Zástupci RDOŚ a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR konstatovali, že zátěž vrcholové partie 

Sněžníku je vysoká a je potřeba usměrnění návštěvníků na obou stranách. Příkladem usměrnění 

turistů ve fázi využívání budoucí rozhledny je zákaz pořádání hromadných akcí na vrcholu 

Sněžníku, dále doporučení zhotovit a osadit tabule informující o přírodních hodnotách, zejména 

o předmětech ochrany lokalit sítě Natura 2000. 

Hlavní závěry monitorovací návštěvy:

1. Vytvoření přeshraniční česko-polské pracovní skupiny, která bude monitorovat 

dodržování podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě věže i stezky, přičemž 

jednání týkající se usměrnění turistické zátěže budou v rámci pracovní skupiny probíhat 

primárně mezi zástupci AOPK ČR (Správy CHKO Jeseníky) a RDOŚ a dále zástupců 

lesní správy v CZ i PL; prostřednictvím pana náměstka ministryně pro místní rozvoj 

Zdeňka Semoráda budou osloveny relevantní instituce na obou stranách hranice ve věci 

nominace zástupce těchto institucí do pracovní skupiny. Na české straně to bude MŽP, 

Lesy ČR a Pardubický kraj. Skupina a její činnost bude koordinována prostřednictvím 

Společného sekretariátu.

2. Obec Stronie Śląskie, která je investorem obou prvků infrastruktury, tj. věže i stezky, 

zpracuje přednostně (před dokončením stavby věže) metodiku monitoringu a regulace 

provozu turistů a dodržování maximálního stanoveného počtu turistů, tato metodika bude 

následně projednána pracovní skupinou a následně předložena k posouzení a schválení 

RDOŚ.

3. Směřování pohybu turistů na vrchol Kralického Sněžníku a značení stezek v CZ i PL bude 

potřebné řešit tak, aby došlo k omezení rozptylu turistů a sešlapu cenných společenstev 

na vrcholu (v souladu s podmínkou RDOŚ na vypracování komplexního řešení turistické 

zátěže kupole Sněžníku). 

Pokud jde o časový harmonogram realizace projektu, tak Vám sděluji, že projekt byl dodatkem 

ke smlouvě o realizaci prodloužen o 1 rok, tedy do 30. 9. 2022. 

Vážený pane předsedo, jsem přesvědčena, že aktivní zapojení státních i regionálních institucí 

ochrany přírody jak na české, tak i polské straně, tedy ministerstva životního prostředí, agentury 

ochrany přírody a krajiny, CHKO Jeseníky, Regionálního úřadu ochrany životního prostředí ve 

Vratislavi (RDOŚ) do procesu kontroly dodržování podmínek při výstavbě rozhledny je 

dostatečnou zárukou. Prvním důležitým krokem byla právě monitorovací návštěva, při níž se 

mimo jiné zástupci dotčených institucí mohli osobně poznat, navázat spolupráci a ověřit stav 

přímo na vrcholu Sněžníku. Následovat bude činnost česko-polské pracovní skupiny, která bude 

ustavena v nejbližší době.  

S pozdravem
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Vážený pan
Ondřej Bačík
předseda Společnosti přátel Jeseníků, z.s.
Větrná 24
795 01 Rýmařov
ID datové schránky: xt8u4nv

Na vědomí: 
Česká společnost ornitologická, Zdeněk Varmouzek

Hnutí Duha Jeseníky, Mgr. Ivo Dokoupil

Malínské aleje, z.s. Miroslav Vinkler

ČSOP Šumperk, Slavomír Bušina

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Mgr. Jiří Jansa, Mgr. Maciej Molak

Ministerstvo životního prostředí, Mgr. Richard Brabec, ministr

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce        

ochrany přírody a krajiny

Ing. Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace  

mezinárodních vztahů 

Mgr. Evžen Doležal, odbor posuzování vlivu na životní prostředí 

a integrované prevence


