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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „Hotel
Montanie, Soušská 791, Desná III“ bylo vypracováno podle přílohy č.4
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (zákon č.216/2007 Sb., kterým se
mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.216/2007 Sb.,
č.128/2008 Sb., č.223/2009 Sb., č.227/2009 a č.436/2010 Sb.
Investorem záměru je:
•

firma ANTONIE HOTELS, s.r.o, Libřická 715, Praha 9

Záměrem investora je vybudovat moderní hotel včetně restauračního,
školicího a relaxačního vybavení ve stávajícím areálu hotelu Montanie
(bývalý hotel Darre) východně od Soušské silnice poblíž vodní nádrže Souš
v katastrálním území Desná III v Libereckém kraji.
Lokalita pro navrhovanou stavbu se nachází v chráněné krajinné
oblasti (CHKO) Jizerské hory a navíc v ochranném pásmu vodního zdroje
pitné vody – přehradní nádrž Souš..
Poloha pozemku s tradicí existence ubytovacího a rekreačního
zařízení je optimální pro vybudování moderního hotelu s plným zázemím,
dobrým dopravním napojením, výhledem na vodní nádrž a okolní horskou
scenérii bez narušení přírodního charakteru místa.
Navrhované zařízení s celoročním provozem vhodně podpoří
vybavenost rekreační oblasti, vytvoří důstojný nástup na Jizerskou magistrálu
a v souladu se strategickými dokumenty města Desná přispěje k rozvoji
cestovního ruchu Jizerských hor.
Příslušným
úřadem
k provedení
zjišťovacího řízení
je
Ministerstvo životního prostředí (MŽP), neboť podle § 21 bod c) zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění zajišťuje MŽP posuzování záměrů
uvedených v příloze č. 1 sloupcích A.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
Hotelu Montanie zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.10
Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v
územích chráněných podle zvláštních právních předpisů12) (například
zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb. a zákon č. 20/1987 Sb.).
Skutečnost, že daný záměr podlého zjišťovacímu řízení, rovněž na
žádost investora potvrdilo Ministerstvo životního prostředí ve svém vyjádření
jakožto ústřední správní úřad z hlediska zákona č.100/2001 Sb. ze dne
10.2.2010 pod značkou 11042/ENV/10.
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Citace příslušného bodu z přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.:
KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Záměr

SLOUPEC A

10.10 Rekreační a sportovní areály,
hotelové komplexy a související
zařízení v územích chráněných
podle
zvláštních
právních
12)
předpisů .

X

SLOUPEC B

V daném případě je záměr situován v Chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3,
eventuelně přílohou č.4, citovaného zákona.
Toto oznámení je zpracováno v rozsahu a členění podle přílohy
č.4 zákona č.100/2001 Sb.
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění
V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“.
Čtenář najde v části B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových
komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny
známé vstupy a výstupy z této stavby.
V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory,
krajiny a ekosystémů.
V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a
zdraví obyvatel, které může stavba představovat. V jednotlivých kapitolách
této části jsou podrobně navržena opatření na ochranu jednotlivých složek
životního prostředí a opatření na ochranu vodního zdroje (Soušské přehrady).
V příloze oznámení jsou v mapové části uvedeny situace navrhované
zástavby a situace širších vztahů, inventarizační biologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, posouzení vlivu navrhované stavby a využití území
na krajinný ráz, vyjádření Správy CHKO Jizerské hory k vlivu záměru na
oblasti NATURA 2000 a vyjádření městského úřadu v Desné – stavebního
úřadu - k souladu záměru s platným územním plánem.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma – investor:
ANTONIE HOTELS, s.r.o.
Libřická 715
190 00 Praha 9
IČO: 287 37 978
DIČ:

CZ28737978

Zástupce investora:
MUDr. Jindřich Řehák – jednatel společnosti
telefon: 225 001 532
e-mail: jindrich.rehak@hospimed.cz

A.2

Jméno, příjmení, sídlo a telefon oprávněného
oznamovatele:
Atelier 6, s.r.o.
Rokycanova 30, 130 00 Praha 3
IČO: 261 63 535
DIČ:

CZ2616335

Ing. arch. Michal Nekola – jednatel společnosti
telefon: 222 590 946, 777 178 413
e-mail: nekola@a6.cz
A.3

Jméno, příjmení, sídlo a telefon zpracovatele oznámení:
Ing. Jiří Blažek, CSc.
LI-VI Praha, spol. s r.o.
Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3
IČO: 411 89 027
DIČ:

CZ41189027

telefon: 222 580 933, 603 251 904
e-mail: blazek@livi.cz
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III
B.I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměrem investora je vybudovat moderní hotel včetně
restauračního, školicího a relaxačního vybavení ve stávajícím areálu
hotelu Montanie (bývalý hotel Darre) východně od Soušské silnice poblíž
vodní nádrže Souš v katastrálním území Desná III v Libereckém kraji.
Stavba se nachází v katastrálním území Desná na pozemcích těchto
parcelních čísel: 2017/1, 2017/2, 2017/3, 2017/5, 2017/6, 2017/7, 2017/8,
2017/9, 2017/10, 2017/11, 2017/12 v katastrálním území Desná III.
Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora a nejsou
součástí zemědělského půdního fondu ani pozemky určenými k plnění
funkce lesa.
Součástí záměru je rovněž nová přípojka VN do areálu hotelu a
opatření na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů dle „Rozhodnutí ve
věci udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.“, vydaného AOPK
ČR - SCHKO oblasti Jizerské Hory dne 20. 10. 2010 (viz příloha tohoto
oznámení). Těmito objekty budou dotčeny některé sousední pozemky ve
vlastnictví Libereckého kraje.
Stávající areál Ekosport hotelu Montanie (dříve hotel Darre) se nachází
jihovýchodně u vodní nádrže Souš v katastrálním území Desná III na
severním okraji obce Souš. Pozemek leží na západním svahu údolí řeky
Černá Desná mezi ulicí Soušskou (II/290), která tvoří jeho západní hranici a
lesy, jimiž je pozemek obklopen z ostatních světových stran.
Areál byl dříve před renovací provozován jako účelové lázeňsko –
rehabilitační resortní středisko, které tak bylo do značné míry uzavřeno
veřejnosti. 1. 12. 2008 byl po částečné renovaci celý areál otevřen
nejširší veřejnosti, a to bez jakéhokoliv bez omezení.
Pro dokreslení historie areálu uvádíme na tomto místě zkrácený text
převzatý z časopisu Policista, č.11/2001 – text byl získán z archivu MVČR:
„Československá republika se v roce 1938 začala připravovat na válku,
a tak byla mimo jiné během dvou měsíců postavena v oblasti Jizerských hor
kasárna na obranu proti Hitlerovi pro posádky bunkrů celé linie táhnoucí se
od Krušných hor až po Náchod. Během okupace byly budovy obsazeny
německými vojsky, po roce 1945 je převzaly útvary Pohraniční stráže. Areál
dlouhá léta přecházel z působnosti ministerstva obrany pod vedení
ministerstva vnitra, až nakonec definitivně zůstal ministerstvu vnitra a sloužil
jako rekreační středisko zaměstnancům resortu. V roce 1985 nastoupil jako
ředitel areálu JUDr. Václav Folda, za jehož působnosti doznal areál mnohých
LI-VI Praha spol. s r.o.
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změn. Dvě staré nevyhovující budovy byly zbourány a na jejich místě vyrostly
dvě moderní hotelové ubytovny. V roce 1989 byla dokončena oprava hlavní
budovy, kde je jídelna, kavárna, klubovna a dalších devět dvoulůžkových
pokojů a apartmánů rodinného typu. Došlo i na nezbytnou opravu
inženýrských sítí a hlavně vybudování zdvojené čističky odpadních vod. Je to
pro provoz hotelu v této oblasti nezbytná nutnost. Rehabilitační a regenerační
centrum Darre se nachází v zóně klidu Chráněné krajinné oblasti Jizerské
hory na břehu přehradní nádrže Souš, ve vodárenském pásmu II. stupně.
Zákaz koupání ve zdejších vodách přehradní nádrže vyplývá nejen ze
skutečnosti, že je tu pitná voda, ale vychází i ze zdejších drsných
klimatických podmínek, horská voda je zde i v parném létě velmi studená.
Klimatické podmínky tohoto místa jsou velmi zvláštní. Areál je situován
tak, že je otevřen na sever k průsmyku ve Vlašském hřebeni, kudy jako první
prochází studené počasí od severu. Studený vzduch sem jakoby natéká.
Místo sice leží ve výšce 798 m n. m., ale předpovědi počasí pro místa nad
1000 m n. m. platí přibližně stejně pro toto místo. Až do dubna 2001 byl areál
v nájmu právnické osoby a sloužil jako klasický hotel, který si vybudoval
dobrou pověst zvláště mezi zahraniční klientelou pro nabídku perfektních
služeb.
Vzhledem k nové právní úpravě platné od počátku roku 2001, týkající
se ozdravných pobytů hasičů, převzaly LLÚ MV areál do své působnosti a
zřizují zde rekondiční a regenerační centrum Darre. Areál bude sloužit k
rehabilitačním pobytům policie a hasičů. Lokalita je obzvláště vhodná pro
klimatoterapii, tedy pohyb na čerstvém, zdravém vzduchu. Poloha areálu
naznačuje, že je to místo vhodné jak pro zimní, tak letní sporty. To co slouží v
létě pro pěší turistiku nebo jízdu na horském kole, tam jsou v zimě udržované
běžecké tratě. Díky technice, která je v hotelu k dispozici, je běžecká stopa
připravována rovnou z areálu po uzavřené silnici kolem jezera Souš a je
napojena na Jizerskou magistrálu. Návštěvníci mohou tedy na jeden zátah
absolvovat až 80 km cesty na běžkách. Ideální sněhové podmínky a
bezprostřední blízkost mnoha lyžařských vleků a 780 m dlouhé, perfektně
udržované sjezdovky s vlekem, to láká návštěvníky provozující sjezdové
lyžování.
Poznámka: od roku 2001, kdy byl napsán tento článek, došlo ke
značnému technickému a morálnímu zastarání a zchátrání jednotlivých
budov areálu, které současný vlastník areálu sice částečně modernizoval, ale
přesto stále neodpovídají moderním standardům. V dalším textu je stávající
areál i záměr investora na jeho přestavbu podrobně popsán.
Popis stávajícího stavu areálu
Areál je tvořen několika samostatnými budovami.
Hlavní budovou je hotel s restaurací severně od vjezdu ze Soušské,
východně od hlavní budovy stojí budova rehabilitačního zařízení.
V severní části areálu jsou umístěny dvě budovy ubytovací a budova
zázemí, umístěná na pomyslnou osu mezi oběma ubytovnami, které jsou
obklopeny zpevněnými plochami parkoviště a komunikací.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Jižní část areálu je věnována budovám technicko hospodářského
zázemí (dílny údržby, garáže, ČOV) a budova bývalé „hájenky“.
Všechny budovy jsou většinou technicky a morálně zastaralé.
Celý areál je obklopen ozeleněnými plochami se vzrostlými stromy,
prorůstajícími mezi budovy a vnitřní komunikace, působí dojmem lesoparku.
Díky vzrostlým stromům je areál z dálkových pohledů částečně skryt v
zalesněném svahu soušského údolí.
Popis záměru investora
Záměrem investora je vystavět v severní části areálu kompaktní
budovu hotelu s veškerým zázemím a s podzemním parkovištěm pro
návštěvníky co nejvhodněji zakomponovanou do svažitého terénu s důrazem
na ekonomiku projektu při optimálním splnění podmínek území. Novostavba
bude vybudována za provozu zbývající části stávajícího areálu. Kapacita
hotelu bude 100 lůžek ve 26 pokojích a 12 apartmánech. Provozní a
velikostní parametry pokojů a celého hotelu odpovídají kategorii čtyř
hvězdiček. Pokoje i apartmány budou mít vlastní předsíně a koupelny. Část
pokojů bude vybavena krby. Provozní zázemí hotelu (prádelna, provozní
kancelář) jsou umístěny v 1.NP.
Vzhledem k velmi špatnému stavebně – technickému stavu stávající
hlavní budovy areálu hotelu Montanie se investor rozhodl tuto budovu zbourat
a na jejím místě vybudovat parkoviště pro osobní automobily a v části
původní zastavěné plochy postavit malou budovu sportovního centra se
dvěma squashovými kurty s minimálním zázemím (sociální zařízení šatna, WC) - to vše na původní zastavěné ploše budovy restaurace a hotelu
s minimálním požadavkem na provádění zemních prací. Parkoviště je
navrženo, vzhledem ke svažitosti terénu, ve dvou úrovních, s celkovou
kapacitou cca 29 parkovacích stání.
Další malá parkoviště vzniknou na zastavěných plochách bouraných
hospodářských budov v jižní části areálu (max. 20 míst).
Údaje o funkční skladbě a kapacitě po přestavbě areálu hotelu:
•

ubytovací část – kapacita - 100 lůžek, související obslužné provozy;

•

parkovací část v hotelovém objektu: kapacita 31 stání v podzemních
garážích a 6 stání na terénu u hotelového předjezdu,

•

parkovací část u sportovní budovy: kapacita 29 parkovacích stání (část
krytá v 1.PP, část na úrovni terénu),

•

15 parkovacích stání na terénu v místě stávajících garáží a dílen, které
budou zbourány,

•

relaxační zařízení (wellness) - bazén, vířivky, sauna, pára s potřebným
relaxačním a terapeutickým zázemím, s využitím nejen pro hotelové
hosty, ale i pro veřejnost;

•

stravovací zařízení:

LI-VI Praha spol. s r.o.
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- restaurace pro hotelové hosty a veřejnost
- lobby bar, občerstvení v prostoru wellness;
•

společenské vybavení:
-

víceúčelový konferenční sál napojený na stravovací zařízení a
hotelové zázemí

-

malé museum lékařské techniky vznikne přestavbou stávající
budovy balneo a rehabilitací východně od hlavní budovy

Stávající vjezd do areálu bude zachován jako hlavní příjezd k nové
budově hotelu. Bude využito konfigurace terénu a vjezd do podzemních
garáží umožněn přímo ze Soušské silnice společně se zásobováním
Navrhované řešení současně umožní
komunikací, zpevněných ploch a střech objektů

snadnou

zimní

údržbu

Posuzovaný záměr, popisovaný v tomto oznámení, vychází ze
studie, vypracované generálním projektantem stavby, firmou Atelier 6,
s.r.o., zohledňuje podmínky v odborném vyjádření Správy CHKO
Jizerské Hory č.j. 00157/JH/2010 ze dne 9. 2. 2010 (Ing. Česká, Ing. arch.
Mejzrová).
Úpravy původního návrhu z prosince 2009 spočívají zejména
v těchto změnách:
•

objekty ubytovací části byly sníženy o jedno podlaží

•

severní ubytovací křídlo bylo půdorysně zvětšeno tak, aby byla
zachována ubytovací kapacita hotelu

•

byla snížena výška atiky nad restaurací, celkově bylo odlehčeno
řešení 1.NP směrem k silnici Soušské

•

průběžné pultové vikýře na střeše ubytovacích částí budovy byly
nahrazeny oddělenými vikýři s pultovými střechami

•

komínová tělesa byla umístěna blíž k hřebeni střechy

•

byly redukovány vjezdy do podzemních garáží, průčelí 1.PP směrem
k silnici bylo zmenšeno a více zakomponováno do okolního terénu tak,
aby se co nejméně pohledově uplatňovalo od Soušské silnice

•

studie byla doplněna o výhledový záměr stavební činnosti v celém
areálu (textová a výkresová část)

•

stávající provozní budova nebude rekonstruována, ale je navrženo její
zbourání a nahrazení objektem sportovní budovy (squash) se
squashovými kurty a parkovištěm

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Ubytovací kapacita hotelu Montanie:
1. Stávající stav
Typ ubytovací
jednotky

Počet jednotek

Počet lůžek na
jednotku

Počet lůžek
celkem

apartmány

10

4

40

hotelové pokoje

17

2

34

přistýlky

-

10

10

pokoje pro
zaměstnance

6

2

12

celkem

33

-

96

Počet jednotek

Počet lůžek na
jednotku

Počet lůžek
celkem

apartmány

12

4

48

hotelové pokoje

26

2

52

celkem

38

-

100

2. Stav po rekonstrukci
Typ ubytovací
jednotky

Navýšení ubytovací kapacity je tedy pouze minimální, důraz je kladen
na vysoký standard pokojů a apartmánů. V této kapacitě jsou zahrnuty i
pokoje pro ubytování zaměstnanců.
Stravovací provozy:
1. Stávající stav
•

restaurace včetně klubovny: 80 – 120 míst v závislosti na uspořádání
stolů

•

bar: 30 míst

•

celkem 110 – 150 míst (dle uspořádání stolů)

2. Stav po rekonstrukci
•

restaurace včetně klubovny: 90 – 120 míst v závislosti na uspořádání
stolů

•

lobby bar: 20 míst

•

celkem 110 – 140 míst (dle uspořádání)

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Konferenční prostory:
1. Stávající stav:
•

pro konference není v současnosti zřízen samostatný prostor,
v případě potřeby lze pro tento účel využít prostor restaurace a
klubovny

1. Stav po rekonstrukci:
•

pro konference bude vybudován v hotelovém objektu konferenční sál
o kapacitě 60 – 80 míst v závislosti na uspořádání

•

víceúčelový salonek pro oddělená jednání o kapacitě 15 – 20 míst

•

celkem: 75 – 100 míst

Parkovací stání
1. Stávající stav
V současné době je parkování vozidel v areálu hotelu Montanie řešeno
následujícím způsobem:
a) parkování na terénu:
•

35 stání – parkoviště severně od budovy restaurace a západně od
stávajících ubytoven,

•

10 stání – zpevněné plochy kolem ubytoven,

•

10 stání – zpevněné plochy u stávajících provozních budov v jižní
části areálu,

•

5 stání – parkoviště vedle vjezdu do areálu západně od budovy
restaurace a hotelu
Celkem na terénu: 60 parkovacích stání pro osobní automobily

b) parkování v garážích:
•

8 stání - v suterénu budov ubytoven

•

6 stání – garáže vozového parku správy a údržby v jižní části areálu

•

1 parkovací stání pro autobus
Celkem v garážích: 14 parkovacích stání, 1 stání pro autobus.

Celkem v areálu: v současné době je v areálu 74 parkovacích
stání pro osobní automobily a 1 parkovací stání pro autobus.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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2. Navrhovaný stav po přestavbě
Kapacita parkovacích
stání v novostavbě
hotelu

podzemní garáže

31 stání

na terénu u objektu

6 stání

Kapacita parkovacích
stání v novostavbě
parkoviště a
squashových kurtů

celkem parkovací stání
v 1.PP a 1.NP

29 stání

Kapacita parkovacích
stání v místě budovy
dílen a údržby

na terénu

15 stání

na terénu

21 stání

v podzemních garážích a
u objektu sportu

60 stání

celkem

81 stání

na terénu

1 stání

Kapacita parkovacích
stání celkem

Kapacita parkovacích
stání pro autobus

Jak je z porovnání stávajícího a nově navrhovaného počtu parkovacích
stání patrno, dojde po rekonstrukci areálu hotelu Montanie k mírnému
navýšení počtu parkovacích stání, a to o 7 stání pro osobní automobily,
Je to dáno snahou investora vytvořit zázemí nejen pro ubytované hotelové
hosty, ale i pro návštěvníky dané lokality v letním i zimním období, kteří
v současné době nemají kde zaparkovat. Na Soušské silnici podél přehradní
nádrže je z důvodů ochranného pásma vodního zdroje zákaz parkování na
komunikaci a je zde rovněž zákaz vjíždění na zpevněné plochy podél
komunikace z důvodů jejich umístění v CHKO Jizerské hory.
V rámci přestavby areálu Montanie tedy dojde ke zcela novému
uspořádání zpevněných ploch včetně parkovacích ploch, které jsou dnes
rozptýlené v rámci celého areálu a některé z nich jsou obtížně přístupné
(zejména v zimním období). V rámci přestavby areálu se větší část
parkovacích míst přesune do podzemních garáží, což se projeví pozitivně na
vzhledu areálu. Usnadní se tím rovněž příjezd na parkovací stání a zkrátí se
trasy pojezdu vozidel po areálu, což se projeví ve snížení emisí a hluku
z areálové dopravy.
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Bilance hrubých podlahových ploch (HPP) a obestavěného
prostoru (OP) jednotlivých podlaží novostavby hotelu:
HPP (m2)

OP (m3)

1.PP

1 624

4 936

1.NP

2 159

8 770

2.NP

1 291

4 331

3.NP

862

2 586

4.NP

465

1 772

6 401

22 395

Podlaží

Celkem
Bilance hrubých podlahových
novostavby sportovního centra:
Podlaží

ploch

(HPP)

jednotlivých

podlaží

HPP (m2)
sport

parkoviště

celkem

1.PP

266

414

680

1.NP

52

414

466

Celkem

318

828

1 146

Plochy pozemků:
Celková plocha pozemku stávajícího areálu (vše ve
vlastnictví investora)
Celková zastavěná plocha novostavbou hotelu
Celková zastavěná plocha novostavbou objektu
sportovního centra: parkoviště a squashových
kurtů

41 845 m2

2 225 m2
680 m2

Pozemky areálu hotelu Montanie jsou dle vyjádření stavebního úřadu
městského úřadu Desná ze dne 30.7.2010 ve schváleném územním plánu
sídelního útvaru města Desná zařazeny do plochy určené pro výstavbu
objektů občanské vybavenosti, a to při její severní hranici. Stavba je tedy
v souladu s platným územním plánem.
V příloze tohoto oznámení je výřez z platného územního plánu
města Desná (lokalita Desná III v okolí přehradní nádrže Souš).
Více o vstupech půdy - pozemků – je uvedeno v kapitole B.II.1.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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B.I.3.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Kraj:

Liberecký

Okres:

Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností: Tanvald
Obec:

město Desná

Katastrální území:

625591 Desná III

Liberecký kraj se dělí na tyto okresy (zvýrazněno je umístění posuzovaného
záměru):
Česká Lípa | Jablonec nad Nisou | Liberec | Semily |
Obce s rozšířenou působností:
Česká Lípa | Frýdlant | Jablonec nad Nisou | Jilemnice | Liberec | Nový Bor |
Semily | Tanvald | Turnov | Železný Brod |
Obce s pověřeným obecním úřadem:
Česká Lípa | Český Dub | Cvikov | Doksy | Frýdlant | Hodkovice nad
Mohelkou | Hrádek nad Nisou | Chrastava | Jablonec nad Nisou | Jablonné v
Podještědí | Jilemnice | Liberec | Lomnice nad Popelkou | Mimoň | Nové
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Město pod Smrkem | Nový Bor | Rokytnice nad Jizerou | Semily | Tanvald |
Turnov | Železný Brod |
Správní obvod obce s rozšířenou působností Tanvald:
Albrechtice v Jizerských horách | Desná | Harrachov | Jiřetín pod Bukovou
| Kořenov | Plavy | Smržovka | Tanvald | Velké Hamry | Zlatá Olešnice |
Části obce Desná:
Desná I | Desná II | Desná III
Dnes se dělí město Desná na Desnou I (v údolí Bílé Desné), Desnou II
a Desnou III (směrem na Souš).
•

Desná I je tvořena bývalou samostatnou obcí Desná;

•

jako Desná II se označuje Potočná a Pustiny, bývalé části obce
Příchovice,

•

Desná III zahrnuje Dolní Polubný, Merklov, Černou Říčku, Nýčovy
domky, Souš a Novinu, někdejší části obce Polubný.

B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY
Cílem záměru investora, společnosti ANTONIE HOTELS, s.r.o. je
komplexní rekonstrukce stávajícího areálu hotelu Montanie včetně
výstavby nové hotelové budovy a sportovního centra v místě stávajících
objektů areálu. Přestavba bude probíhat výhradně na pozemcích investora
uvnitř stávajícího areálu hotelu Montanie s výjimkou přípojky VN a opatření
na ochranu zvláště chráněných živočichů, které budou realizovány na
sousedních pozemcích ve vlastnictví Libereckého kraje. Důvodem přestavby
je nevyhovující technický stav většiny budov areálu a snaha investora rozšířit
a zkvalitnit poskytované služby prakticky bez navýšení stávající ubytovací
kapacity a s minimálním navýšením počtu parkovacích stání.
Kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá. V této souvislosti je
však třeba uvést, že realizace záměru je umístěna do chráněné krajinné
oblasti Jizerské hory a současně se areál hotelu Montanie nachází
v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody – Soušské přehrady.
Z tohoto důvodu byly v rámci přípravy záměru a jako podklad pro
zpracování tohoto oznámení EIA provedeny rozsáhlé biologické a
hydrogeologické průzkumy, na jejichž základě byla v úzké součinnosti
s orgány ochrany přírody (zejména Správou CHKO Jizerské hory) a
vodohospodářským orgánem (zejména Povodím Labe) navržena řada
opatření na ochranu flory, fauny a vod. Tato opatření byla s příslušnými
orgány podrobně projednávána a základě jejich požadavků a připomínek byly
návrhy upraveny. Jedná se především o opatření na ochranu obojživelníků a
o opatření, jejichž cílem je zamezit možnosti znečištění půdy a vody látkami
nebezpečnými vodě, a to jak ve stádiu provozu areálu hotelu, tak i v průběhu
jeho výstavby. Tato opatření jsou nedílnou součástí posuzovaného záměru a
v příslušných kapitolách jsou podrobně specifikována a popsána.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy.
Areál bude mít, stejně jako v současnosti, vlastní zdroj vody, který
však bude z důvodů předpokládaného nárůstu spotřeby vody posílen. Pro
napojení na zdroj elektrického proudu bude vybudována nová přípojka VN
z místa stávající rozvodny (jižně od Soušské silnice poblíž hráze vodní
nádrže) k místu nově navržené trafostanice v 1.PP novostavby hotelové
budovy. Čištění odpadních vod bude prováděno, stejně jako doposud, ve
vlastní čističce ČOV, která bude rekonstruována a modernizována při
zachování stávajícího způsobu čištění splaškových vod. Zachován bude i
odvod těchto vod a jejich zasakování.
Areál není a ani v budoucnu nebude napojen na zemní plyn. Z tohoto
důvodu bude zachováno elektrické vytápění s tím, že významný podíl na
ohřevu vody pro vytápění a vody užitkové (TUV) budou mít ekologické zdroje
- tepelná čerpadla.
Areál hotelu Montanie je situován při Soušské silnici na levém břehu
přehradní nádrže. V jeho okolí se nevyskytuje žádná další zástavba, nejbližší
objekty se nacházejí až u přehradní hráze.
Vlastní přestavba areálu tedy neovlivní žádné stávající stavby.
Jediným důsledkem výstavby, který se projeví ve vlastní obci Desná, bude
mírně zvýšená nákladní staveništní doprava v průběhu výstavby, bude se
však jednat pouze o několik jízd nákladních aut se staveništním materiálem,
případně se stavební sutí denně. Větší terénní úpravy, které by vyžadovaly
významnější množství odvážené zeminy ze staveniště, se neuvažují.
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval
dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a
provozy.
B.I.5.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ,
VČETNĚ
PŘEHLEDU
ZVAŽOVANÝCH
VARIANT
A
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP.
ODMÍTNUTÍ

Stávající areál hotelu Montanie, jehož kompletní rekonstrukce je
posuzována v tomto oznámení, se nachází dle schváleného územního plánu
sídelního útvaru města Desná na plochách určených pro výstavbu
objektů občanské vybavenosti. Stavba je tedy v souladu s platným
územním plánem.
Stávající situace i situace a vizualizace navrhovaného řešení výstavby
nového objektu hotelu a sportovního centra je doložena ve výkresové části
v příloze tohoto oznámení.
Lokalita pro navrhovanou stavbu se nachází v chráněné krajinné
oblasti (CHKO)Jizerské hory.
Poloha pozemku s tradicí existence ubytovacího a rekreačního
zařízení je optimální pro vybudování moderního hotelu s plným zázemím,
dobrým dopravním napojením, výhledem na vodní nádrž a okolní horskou
scenérii bez narušení přírodního charakteru místa.
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Záměrem investora je vytvořit moderní, avšak do přírodního prostředí
vhodně zakomponovaný areál, jehož plochy zeleně budou přirozeně
přecházet do okolního zalesněného terénu na svazích nad přehradní nádrží
Souš.
Navrhované zařízení s celoročním provozem vhodně podpoří
vybavenost rekreační oblasti, vytvoří důstojný nástup na Jizerskou magistrálu
a v souladu se strategickými dokumenty města Desná (Územní plán SÚ
Desná, Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Desné, listopad 2003,
Strategický plán rozvoje města Desná pro období 2007 – 2013) přispěje
k rozvoji cestovního ruchu Jizerských hor.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území určené pro objekty občanské
vybavenosti, kam patří i ubytovací, rekreační a sportovní zařízení, uvažuje
investor se zachováním tohoto využití pozemků ve svém vlastnictví s tím, že
stávající technicky i morálně zastaralé objekty nahradí moderními, avšak do
daného chráněného území a přírodního prostředí citlivě zakomponovanými
objekty, které budou mít na jedné straně vysoký standard služeb, avšak
budou současně vystaveny v maximální možné míře ekologicky.
Proto nebylo uvažováno s jinými variantami umístění záměru,
variantně však bylo řešeno uspořádání areálu, podlažnost objektu hotelu a
architektonické řešení navrhovaných budov. Všechny varianty řešení byly
detailně konzultovány se správou CHKO a její připomínky a požadavky byly
do výsledného řešení zapracovány.
B.I.6.

POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení
Záměrem investora, posuzovaným v tomto oznámení o vlivech stavby
na životní prostředí, je komplexní rekonstrukce areálu hotelu Montanie
v Desné v Jizerských horách, u přehradní nádrže Souš.
Současný areál hotelu Montanie je tvořen několika samostatnými
budovami. Hlavní budovou je hotel s restaurací severně od vjezdu ze
Soušské, východně od hlavní budovy stojí budova balneo a rehabilitačního
zařízení. V severní části areálu jsou umístěny dvě budovy ubytovací a
budova zázemí, umístěná na pomyslnou osu mezi oběma ubytovnami, které
jsou obklopeny zpevněnými plochami parkoviště a komunikací. Jižní část
areálu je věnována budovám technicko hospodářského zázemí. Budovy jsou
většinou technicky a morálně zastaralé.
Celý areál je obklopen ozeleněnými plochami se vzrostlými stromy,
prorůstajícími mezi budovy a vnitřní komunikace, působí dojmem lesoparku.
Díky vzrostlým stromům je areál z dálkových pohledů částečně skryt v
zalesněném svahu soušského údolí.
Návrh nové zástavby sleduje následující principy hmotového a
provozního řešení:
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•

zachovat přírodní charakter lokality, navrhnout plochy zeleně na terénu
i na podzemním a částečně zapuštěném podlaží ve svahu

•

zachovat a využít stávající svažitost terénu, maximum možných
provozních částí situovat pod úroveň terénu při zachování nízkých
stavebních a provozních nákladů

Novostavba hotelu je umístěna v severní části areálu tak, aby v
průběhu výstavby byl zachován provoz hlavní budovy stávajícího hotelu s
restaurací, budov rehabilitačního a technicko provozního zázemí v jižní části
areálu. Po zprovoznění novostavby bude rekonstruována i zbývající část
areálu se zaměřením na sportovní a relaxační funkci. Ubytovací kapacita
areálu po zprovoznění novostavby bude prakticky odpovídat stávající
kapacitě Ekosport hotelu Montanie, významně se však zvýší standard
nabízených služeb.
Základní princip návrhu novostavby hotelu vychází ze zachování
kompozice dvojice stávajících hmot ubytoven v severní části areálu, v jejichž
místě je novostavba navržena. Ubytovací část novostavby je tak rozdělena
do dvou hmot, krytých sedlovou střechou s hřebenem, orientovaným
rovnoběžně s vrstevnicemi. Obě budovy jsou propojeny v podzemním podlaží
a v přízemí, v nadzemních podlažích potom prosklenými chodbami,
zachovávajícími průhled mezi oběma hmotami. Ostatní provozy jsou
umístěny do podnože s osou souměrnosti vedenou pomyslným středem
proluky mezi těmito dvěma hlavními hmotami.
Podnož je rozdělena na západní část, orientovanou k vodní nádrži
Souš, kde je umístěna restaurace se zázemím, konferenční sál s výhledem
na vodní plochu a podzemní podlaží s garážemi a provozním zázemím.
Východní část podnože je z větší části skryta pod úrovní terénu, nad který
vybíhá pouze hmota wellness centra s bazénem, volně přecházejícím do
lesoparku.
Hlavní příjezd k nové budově je navržen po areálových komunikacích
od stávajícího vjezdu na pozemek až k novému hotelovému předjezdu u
hlavního vstupu na jihu budovy. Další vjezdy jsou umístěny ze západní strany
z úrovně Soušské silnice přímo do podzemního podlaží budovy (vjezd do
podzemních garáží, zásobovací a hospodářský vjezd). Tyto vjezdy jsou z
pohledu ploch kolem hotelu skryté pod úrovní terénu.
Hotel
Hlavní vstup do budovy je navržen z jihu od hotelového předjezdu do
přízemí budovy. Hotelová hala provozně a opticky spojuje všechny funkční
celky budovy - recepci s barem a vstupem na hotelová schodiště, restauraci,
konferenční sál, vstup do wellness centra.
Ubytovací část je umístěna do obou čtyřpodlažních hmot budovy s
částečně mezonetově využitým podkrovím. Tyto budovy jsou řešeny jako
dispoziční trojtakt se střední chodbou a orientací pokojů na východ a západ.
Obě budovy mají vlastní schodiště, jižní s výtahem. Budovy jsou v 1.PP a 1.
až 2.NP propojeny podnoží domu, ve 3.NP prosklenou spojovací chodbou.
Pokoje jsou umístěny v 1., 2. a 3.NP, v podkroví sedlové střechy (4.NP) jsou
navrženy apartmány, z nichž některé jsou mezonetově propojeny s 3.NP.
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Kapacita hotelu je cca 100 lůžek ve 26 pokojích a 12 apartmánech.
Provozní a velikostní parametry pokojů a celého hotelu odpovídají kategorii
čtyř hvězdiček. Pokoje i apartmány mají vlastní předsíně a koupelny, větší
pokoje. Část pokojů je vybavena krby.
Provozní zázemí hotelu (prádelna, provozní kancelář) jsou umístěny v
1.NP.
Stravovací provoz
Restaurace s barem a venkovní terasou je navržena v jihozápadní
části 1.NP těsně vedle hlavního vstupu do hotelu. Restaurace a její venkovní
terasa jsou úmyslně orientovány k hlavní silnici tak, aby byly dobře viditelné a
přístupné nejširší veřejnosti. Zázemí stravovacího provozu je umístěno
částečně v suterénu budovy (sklady, zázemí zaměstnanců) a v přízemí mezi
restaurací a konferenčním sálem (možnost přímé obsluhy konf. sálu). Zázemí
restaurace je propojeno vlastním schodištěm a výtahem se sklady v
podzemním podlaží.
V hotelové hale navazuje na recepci lobby bar, obsluhující hotelovou
halu.
Konferenční sál
Konferenční víceúčelový sál je umístěn v severozápadní části 1.NP
podnože budovy. Vstup do sálu je navržen z hotelové haly, která bude
zároveň sloužit jako foyer. Východně od sálu uprostřed dispozice 1.NP je
navržen variabilní salónek.
Konferenční centrum je důležitou provozní součástí hotelů této
kategorie, která umožní lépe naplnit ubytovací kapacitu v přechodných
obdobích mimo hlavní turistickou sezónu.
Wellness centrum
Prostory pro wellness centrum jsou navrženy ve východní části
podnože budovy. Recepce, šatny a hygienické zázemí jsou navrženy v 1.NP
(navazují na hotelovou halu), vlastní wellness centrum je umístěno ve
východní části dispozice 2.NP. Hlavní prostor wellness je vybaven bazénem
rozměrů 11 x 6 m, dvěma vířivkami a prostorem pro lehátka návštěvníků s
venkovní terasou a pobytovou loukou, přecházející do okolního lesoparku. V
severní části dispozice je navržen prostor sauny a páry se sprchami a
vstupem do venkovního přírodního ochlazovacího jezírka. Uprostřed
dispozice 2.NP wellness centra je navržen bar s občerstvením a průhledem
do hotelové haly.
Provozy konferenčního centra a restaurace jsou kromě hotelových
hostů určeny nejširší veřejnosti a přispějí tak k rozvoji cestovního ruchu v této
oblasti. V případě wellness centra se předpokládá jeho využívání především
ubytovanými hosty.
Obě hotelové sekce jsou navrženy jako jednoduché hmoty se
sedlovou střechou. Fasády obou budov jsou obloženy předsazenou
dřevěnou fasádou s vyřezanými okenními otvory před pokoji a apartmány.
Spojovací chodby mezi oběma sekcemi jsou prosklené.
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Podnož budovy bude z větší části prosklená (restaurace, západní
fasáda sálu, wellness, vstupy). Zastřešení podnože je navrženo plochými
střechami s mírným sklonem. Hmota podnože je navržena tak, aby co nejvíce
reagovala na okolní svažitý terén.
Střední část budovy nad hotelovou halou je zvýšena přes dvě podlaží
tak, aby byl umožněn průhled z hotelové haly do wellness centra.
Odstranění stávajícího objektu restaurace a jeho nahrazení
objektem sportovního centra a parkoviště
Na základě jednání s dotčenými orgány státní správy (zejména
Správou CHKO, Města Desná, Povodí Labe a zástupci Libereckého kraje) a
po vyhodnocení technického stavu stávající provozní budovy s restaurací,
kuchyní, kanceláří provozu a hotelovými pokoji se investor rozhodl namísto
původně plánované rekonstrukce zbourat tento stávající objekt na p.č. 2017/2
a na jeho místě postavit novou budovu se dvěma squashovými kurty se
zázemím. Zbývající část bude využita pro parkování návštěvníků areálu ve
dvou úrovních nad sebou.
Z tohoto důvodu byla projektová dokumentace, která je jedním
z podkladů pro vypracování tohoto oznámení, doplněna o návrh řešení
nového využití části areálu u hlavního vjezdu do areálu v místě stávající
budovy hotelu a restaurace.
Dokumentace byla dále doplněna o návrh parkoviště osobních
automobilů návštěvníků areálu v místě stávajících dílen údržby na p.č.
2017/6, které jsou rovněž navrženy ke zbourání.
Stávající hlavní budova hotelu a restaurace na p.č. 2017/2 bude tedy
podle nového návrhu odstraněna. Tato budova má jedno nadzemní podlaží,
ve kterém je umístěna restaurace se zázemím a barem, konferenční místnost
a recepci s provozní kanceláří. Podkroví budovy je využito pro ubytování
hotelových hostů. Budova je podsklepena. Vzhledem ke svažitosti terénu je
západní část suterénu budovy směrem k Soušské ulici na úrovni terénu.
Nově navrhovaná budova sportu a parkoviště plně využívá stávající
svažitosti terénu, do kterého je částečně zapuštěna. Jižní část bude využita
pro parkoviště osobních automobilů návštěvníků areálu ve dvou úrovních - v
1.PP bude kryté parkoviště přístupné ze západu z nižší úrovně terénu, 1.NP
je navrženo jako otevřené parkoviště, přístupné z východní vyšší úrovně
terénu. Objekt parkoviště je navržen jako železobetonový skelet.
Severní část navrženého objektu pro sportovní využití je rovněž
založena na úrovni dnešního suterénu budovy hotelu s restaurací. Vstup do
novostavby je navržen z východní části z úrovně 1.NP. Východní část budovy
je dvoupodlažní - v 1.NP vstup, galerie s výhledem na squashové kurty a
schodiště do 1.PP, v západní části 1.PP jsou navrženy 2 squashové kurty s
výškou přes obě podlaží, ve východní části pod galerií je navrženou zázemí
sportovců a technické zařízení budovy.
Budova bude provozována bez stálé přítomnosti obsluhy, která bude
zajišťována z recepce, umístěné v hlavní budově novostavby hotelu
Montanie.
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Budova sportovního centra je navržena jako jednoduchá kubická
hmota s pultovou střechou a ustupující západní fasádou. Obvodový plášť
bude tvořen předsazenou dřevěnou fasádou stejného principu, jako
novostavba hlavní hotelové budovy. Jižní, západní a severní obvodové stěny
budou bez oken, prosklená bude vstupní stěna východní fasády, umožňující
průhled z areálových komunikací na sportoviště v interiéru.
Objekt parkoviště je navržen jako železobetonový skelet, částečně
zapuštěný pod terén, se stropní konstrukcí v úrovni východní areálové
komunikace. Obvodové stěny, vystupující nad terén, budou kryty popínavou
zelení. Toto řešení společně s výsadbou zeleně v zelených pásech kolem
parkoviště odcloní parkující automobily v blízkých i dálkových pohledech.
Novostavba je navržena v rozsahu zastavěné plochy stávající budovy
hotelu a restaurace. Výška novostavby nepřesahuje výšku stávající budovy.
Objekt novostavby je částečně zapuštěn pod úroveň terénu, stejně jako
stávající budova, což omezí množství zemních prací a umožní příznivější
začlenění budovy do krajiny.
Provádění stavebních prací
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy a bude
probíhat prakticky výhradně na vlastních pozemcích investora v areálu hotelu
Montanie. Není předpokládáno, že by si výstavba vyžádala dočasné zábory
většího rozsahu na sousedních pozemcích s výjimkou záborů pro výstavbu
přípojky VN a opatření na ochranu zvláště chráněných živočichů. Pokud by
došlo k realizaci přípojek a vedení inženýrských sítí mimo vlastní areál hotelu,
budou zřízeny na veřejných komunikacích přejezdy a přechody tak, aby
nebyla omezena práva a užívání ostatních nemovitostí.
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval
dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a
provozy v sousedství.
Stavební práce budou prováděny dle technologicko-technických
předpisů, norem platných v ČR a při dodržování podmínek určených
v Územním rozhodnutí, resp. stavebním povolení.
S ohledem na skutečnost, že areál se nachází v ochranném pásmu
vodního zdroje, budou navržena opatření k zabránění možnosti znečištění
půdy a vody úkapy látek nebezpečných vodě, tedy především pohonných
hmot a olejů ze stavebních mechanizmů.
Stavební práce budou prováděny pouze v době od 700 do 2100 hodin.
Všechny konstrukce, stavební prvky, materiál a mezideponie zeminy,
které budou ponechány v prostoru trvalého stavebního záboru, budou
opatřeny bedněním a zaplachtovány.
Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky
nevyužitého materiálu ze stavební činnosti budou ukládány do nákladních aut
resp. kontejnerů a odváženy na určené řízené skládky.
Stavební odpad, který je možno recyklovat, bude nabídnut
recyklačnímu pracovišti sdruženému v Asociaci pro rozvoj recyklace.
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Ze stavebního odpadu budou dodavatelem stavby zvlášť odděleny
hmoty mající charakter nebezpečného odpadu. Tyto budou likvidovány
oprávněnou firmou.
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. a předpisů s ním souvisejících. Ke kolaudaci budou
předloženy doklady o jejich uložení.
Stavební činnost bude prováděna tak, aby nedocházelo
k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem. Suť bude při manipulaci
a přepravě kropena a přepravována vyhovující technikou.
Dále pak bude denně prováděn úklid všech prostor dotčených stavbou,
stavebního dvora, chodníku a veřejných komunikací, pokud dojde k jejich
znečištění stavební činností a technikou.
Veškeré stroje a dopravní prostředky budou před výjezdem ze
staveniště očištěny na „oklepové ploše“.
Ochrana stávajících vedení inženýrských sítí
Při stavební činnosti je třeba dbát zvýšené opatrnosti při ochraně
stávajících vedení inženýrských sítí.
V případě umístění staveništního jeřábu v prostoru trvalého záboru
bude položen provizorní panelový povrch.
V průběhu realizace, výkopových pracích, přípojek inženýrských sítí a
vedení inženýrských sítí bude postupováno opatrně v souladu s požadavky
jednotlivých správců inženýrských sítí.

b) Technické řešení
Vytápění
Možnosti připojení na stávající sítě a zdroje tepla
Lokalita, kde je hotelový areál umístěn neumožňuje v současné době
využít jiný zdroj energie pro vytápění než elektřinu z distribuční sítě. Pro co
nejefektivnější využití elektrické energie bude navržena jako zdroj tepla pro
vytápění a ohřev teplé vody a ohřev vody pro potřeby wellness a aqua
provozu hotelového komplexu sestava tepelných čerpadel voda-voda.
S vytápěním tepelným čerpadlem je uvažováno rovněž pro potřeby objektu
sportovního zázemí. Rekonstruované stávající objekty hájenky a muzea
budou vzhledem k převážně sezonnímu využití v letním období vytápěny
elektrickými přímotopnými panely nebo akumulačními topidly. Elektrické
vytápění doplněné krbem je instalováno i v objektu rekreačního srubu.
Tepelná čerpadla budou doplněna elektrokotli pro krytí části přípojného
výkonu a pro částečné zálohování chodu tepelných čerpadel.
Nízkopotenciální energie pro tepelná čerpadla bude odebírána z podloží vrty
a bude předmětem podrobného návrhu v dalším stupni dokumentace.
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Popis navržené koncepce vytápění
Použití tepelných čerpadel jako hlavního zdroje energie pro vytápění
bude vyžadovat návrh nízkoteplotní otopné soustavy a odpovídající
dimenzování teplovodních ohřívačů vzduchotechnických zařízení. Pro úpravu
možného rozmezí teplotního spádu, především pro zařízení vzduchotechniky
- zvýšení výstupní teploty bude využit dohřev elektrokotli v extrémních
venkovních teplotách v zimním období. Zařízení energobloku bude navrženo
s možností chlazení topné vody pro plošné vytápěcí systémy na hotelových
pokojích
v letním
období.
Ostatní
prostory
budou
chlazeny
vzduchotechnickým a klimatizačním zařízením. Předpokládáme celkový el.
příkon sestavy tepelných čerpadel 160 kW o předpokládaném topném výkonu
380 kW a příkon elektrokotlů pro dohřev 150 kW.
Teplovodní soustava pro hotelový komplex bude ve strojovně
energobloku objektu A rozdělena na samostatně regulovatelné sekundární
větve:
1) okruh doohřevu TV, který bude osazen nabíjecími oběhovými čerpadly,
vlastní rozvod TV bude vybaven řízenou cirkulací. Pro vlastní ohřev TV bude
navržena sestava zásobníkových ohřívačů s nepřímým ohřevem z otopné
soustavy, prioritně bude TV ohřívána sestavou tepelných čerpadel.
2) okruhy ohřevu výměníků vzduchotechniky pro zařízení recepce, hotelové
haly, kanceláří, komunikačních prostorů a zázemí hotelu s konstantním
teplotním spádem, který bude osazen oběhovými čerpadly s elektronickou
regulací otáček. VZT zařízení budou osazeny vždy uzavíracími armaturami,
armaturou regulující průtok, regulačním uzlem se směšovacím ventilem a
oběhovými čerpadly okruhu výměníku.
3) okruhy ohřevu výměníků vzduchotechniky pro zařízení sálů, s konstantním
teplotním spádem, který bude osazen oběhovými čerpadly s elektronickou
regulací otáček. VZT zařízení budou osazeny vždy uzavíracími armaturami,
armaturou regulující průtok, regulačním uzlem se směšovacím ventilem a
oběhovými čerpadly okruhu výměníku.
4) okruhy teplovodního vytápění pro jednotlivé hotelové bloky, ekvitermně
řízené s teplotním spádem max. 45/35°C pro teplovodní plošné vytápění,
především hotelových pokojů a společenských prostor.
5) okruhy ohřevu výměníků vzduchotechniky pro zařízení kuchyně a
restaurace hotelu s konstantním teplotním spádem, který bude osazen
oběhovými čerpadly s elektronickou regulací otáček. VZT zařízení budou
osazeny vždy uzavíracími armaturami, armaturou regulující průtok
6) okruhy teplovodního vytápění pro jednotlivé hotelové bloky, ekvitermně
řízené s teplotním spádem max. 55/40°C pro teplovodní radiátorové vytápění,
především sociálních zařízení, zázemí a komunikačních prostor.
7) okruhy ohřevu výměníků vzduchotechniky pro zařízení wellnes,
s konstantním teplotním spádem, který bude osazen oběhovými čerpadly s
elektronickou regulací otáček. VZT zařízení budou osazeny vždy uzavíracími
armaturami, armaturou regulující průtok, regulačním uzlem se směšovacím
ventilem a oběhovými čerpadly okruhu výměníku.
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8) okruhy teplovodního vytápění pro jednotlivé provozy aqua a wellnes,
ekvitermně řízené s teplotním spádem max. 45/35°C pro teplovodní plošné
vytápění.
9) okruhy ohřevu bazénové vody s konstantním teplotním spádem, který
bude osazen oběhovými čerpadly s elektronickou regulací otáček.
V objektu sportovního zázemí bude navržena také teplovodní
soustava s tepelnými čerpadly, zajišťující vytápění, zdroj tepla pro
vzduchotechnickou jednotku a akumulační ohřev teplé vody. V ostatních
objektech není uvažováno s teplovodní otopnou soustavou, předpokládáme
osazení přímotopných konvektorů, přímotopného plošného elektrického
vytápění nebo elektrického akumulačního vytápění.
Regulace vytápěcích systémů
Bude řešena samostatnou složkou projektové dokumentace ve stupni
pro stavební řízení.
Otopná plocha
Jako otopná plocha pro krytí tepelné ztráty objektu bude prioritně
navržen systém plošného vytápění. Podlahové vytápění bude ve
společenských prostorách, v sociálním zázemí, v části komunikací, ve
wellness provozu. Na hotelových pokojích je uvažováno se stropním
vytápěním s možností chlazení v letním období a otopná plocha bude
doplněna designovými radiátory. Standardní ocelová desková tělesa budou
navržena pouze v zázemí – zaměstnaneckém provozu a v prostorech bez
pohybu hostů. Podstatná část tepelné ztráty, především společenských
prostor, bude však kryta vzduchotechnickým zařízení dle projektu
vzduchotechniky.
Potrubní rozvody
Pro rozvod topného media v energoblocích bude použito trub černých
ocelových závitových nebo hladkých spojovaných svařováním. Potrubí
okruhů vzduchotechniky a teplovodního radiátorového vytápění vedené nad
podhledem, instalačními šachtami a drážkami ve zdivu bude z trub měděných
pájených Supersan. Potrubí systémového plošného vytápění od podružných
rozdělovačů bude provedeno jako plastové PEX (Rehau). Veškeré potrubí
bude vedeno ve stavební konstrukci mimo prostorů instalačních šachet,
kanálů a energobloků.
Izolace potrubí
Veškeré potrubí ústředního vytápění bude izolováno minerální izolací
s AL povrchovou úpravou, resp. z Pe pěny Mirelon a to v min. tloušťkách dle
vyhl. 193/2007Sb. Spoje izolace budou zalepeny páskou, kolena budou
řezaná po 30°, spojky budou po cca 200 mm. Použita bude potrubní tepelná
izolace určená pro izolování rozvodů vytápění se součinitelem tepelné
vodivosti menším nebo rovným 0,040 W/m-2K-1.
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Vzduchotechnika
Nucené větrání pomocí vzduchotechnických zařízení bude zřízeno pro
místnosti bez možnosti přirozeného větrání okny, resp. pro místnosti, jejichž
větrání je požadováno hygienickými nebo bezpečnostními předpisy, případně
je vyžádáno investorem.
Výchozí podklady
Parametry venkovního prostředí:
Místo stavby

Desná

teplota vzduchu

zimní te = -20oC

letní te = 30oC

relativní vlhkost vzduchu

zimní ϕe = 95%

letní ϕe = 38%

topná voda

80/60°C, PN6

Chladící voda

6/12°C, PN6

teplota vnitřního vzduchu
v klimatizovaných
místnostech

Zimní (min) – tlp =
22oC ± 2K

Letní (max) - tlp =

teplota vnitřního vzduchu
ve větraných místnostech
bez chlazení (resp. bez
dochlazení)

Zimní (min) – tlp =
22oC ± 2K

Letní (max) - tlp dle
venkovní teploty⇒
neřešeno

zimní – φi ⇒ neřešeno

letní - φi ⇒ neřešeno

Parametry topného media
Parametry chladícího
media
Parametry vnitřního prostředí

relativní vlhkost vzduchu

25oC ± 2K

Zásady řešení
U všech níže popsaných zařízení vzduchotechniky se předpokládá, že
budou řízena vlastní automatickou regulací napojenou na centrální sběr dat –
bude upřesněno v projektové dokumentaci.
Systém větrání
Garáže 1.PP
Vzhledem ke geografické poloze objektu, výpočtové venkovní zimní
teplotě a předpokládané koncentraci zařízení TZB v suterénu objektu
předpokládá projektant vzduchotechniky uzavření prostoru parkovacích stání
v místě vjezdu garážovými vraty. Vzduchotechnické zařízení pro parkovací
prostory na úrovni 1.PP je řešeno nuceným mírně podtlakovým systémem,
s nuceným přívodem a odvodem vzduchu pomocí vzduchotechnické jednotky
umístěné ve strojovně vzduchotechniky. Předpokládá se možné temperování
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vnitřního prostoru na teplotu ti = +5°C. V další etapě projektu bude řešeno
využití odpadního tepla z ostatních VZT zařízení pro temperování garáží.
Sklady hotelu
Vzduchotechnické zařízení pro sklady na úrovni 1.PP je řešeno
přirozeným způsobem v kombinaci s nuceným podtlakovým systémem
s nuceným odvodem vzduchu ventilátorem umístěným v odsávaném
prostoru.
Místnost pro skladování odpadu
Vzduchotechnické zařízení pro místnost odpadu hotelové části na
úrovni 1.PP je řešeno nuceným podtlakovým systémem s nuceným odvodem
vzduchu ventilátorem umístěným v odsávaném prostoru.
Místnosti trafostanice a rozvodny VN a NN
Vlastní místnost s transformátorem a rozvodna VN ČEZ, které přiléhají
k západní fasádě 1.PP budovy, budou větrány přirozeně mřížkami ve
vstupních dveřích. Místnosti rozvodny VN investora a rozvodny NN budou
větrány nuceným podtlakovým systémem s nuceným odvodem vzduchu
ventilátorem umístěným v odsávaném prostoru.
Zásobování hotelu
Vzduchotechnické zařízení pro zásobování hotelu na úrovni 1.PP je
řešeno přirozeným způsobem v kombinaci s
nuceným podtlakovým
systémem s nuceným odvodem vzduchu ventilátorem umístěným
v odsávaném prostoru. U tohoto zařízení je předpoklad možnost uzavření
prostoru zásobování pomocí vrat.
Zázemí zaměstnanců
Vzduchotechnické zařízení pro zázemí zaměstnanců restaurace a
hotelu na úrovni 1.PP je řešeno nuceným rovnotlakým systémem s nuceným
přívodem i odvodem vzduchu ventilátory VZT jednotky umístěné ve strojovně
vzduchotechniky nebo nad podhledem.
Recepce, hala a kancelář hotelu
Vzduchotechnické zařízení pro recepci, halu a kancelářské prostory
hotelu na úrovni 1.NP je řešeno nuceným rovnotlakým systémem s nuceným
přívodem i odvodem vzduchu ventilátory VZT jednotky umístěné ve strojovně
vzduchotechniky.
Společenský sál, salonek a zázemí
Vzduchotechnické zařízení je řešeno nuceným rovnotlakým systémem
s nuceným přívodem i odvodem vzduchu ventilátory VZT jednotky umístěné
ve strojovně vzduchotechniky.
Úschovna kol a lyží v hotelu
Vzduchotechnické zařízení pro úschovnu kol a lyží na úrovni 1.PP je
řešeno nuceným rovnotlakým systémem s nuceným přívodem i odvodem
vzduchu ventilátory VZT jednotky umístěné ve větrané místnosti.
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Prádelna a sklady prádla hotelu
Vzduchotechnické zařízení pro prádelnu a sklady prádla hotelové části
na úrovni 1.NP je řešeno nuceným rovnotlakým systémem s nuceným
přívodem i odvodem vzduchu ventilátory VZT jednotky umístěné ve strojovně
vzduchotechniky.
Spojovací chodba hotel - wellness
Vzduchotechnické zařízení pro spojovací chodbu mezi hotelovou částí
a částí wellness na úrovni 1.PP až 2.NP je řešeno nuceným rovnotlakým
systémem s nuceným přívodem i odvodem vzduchu ventilátory VZT jednotky
umístěné ve strojovně vzduchotechniky.
Chráněné únikové cesty v hotelu (CHÚC)
Vzduchotechnické zařízení pro větrání předpokládaných CHÚC ve
dvou samostatných schodištích ubytovací části hotelu je řešeno třemi
samostatnými nucenými přetlakovými systémy s nuceným přívodem vzduchu
ventilátory do spodní části každé CHÚC. Odvod vzduchu je proveden do
venkovního prostoru v horní části příslušné CHÚC. Detailní požární zpráva
s požadavky na VZT-zařízení a zejména na CHÚC bude zpracována
v dalších stupních projektové dokumentace.
Restaurace a sociální zázemí restaurace v 1.NP
Větrání prostorů restaurace a sociálního zázemí (WC) je řešeno
společným větracím zařízením s VZT jednotkou umístěnou ve strojovně
vzduchotechniky. Prostory restaurace jsou větrány mírně přetlakově, sociální
zázemí podtlakově.
Zázemí restaurace
Větrání prostorů zázemí restaurace je řešeno společným mírně
podtlakovým větracím zařízením s VZT jednotkou umístěnou ve strojovně
vzduchotechniky.
Větrání hotelových pokojů
Větrání hotelových pokojů a přilehlých chodeb v obou hotelových
částech bude řešeno nuceným rovnotlakým systémem s nuceným přívodem i
odvodem vzduchu ventilátory VZT jednotky s rekuperací tepla a případně
dále s možností lokálního přichlazování vzduchu v každém pokoji
Sauny, odpočívárna a šatny
Prostory sauny, odpočinková místnost, šatny, sociální zařízení budou
větrány nuceným rovnotlakým systémem s VZT-jednotkou, umístěnou
v technickém zázemí 1.PP.
Bazénová hala
Prostory bazénové haly 2.NP budou větrány nuceným rovnotlakým
systémem
s VZT-jednotkou
v
bazénovém provedení, umístěnou
v technickém zázemí 1.PP, která bude zajišťovat požadovanou teplotu a
relativní vlhkost vzduchu v hale v provozní i mimoprovozní době.
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V další etapě projektu je nutno u tohoto zařízení ze strany architekta detailně
specifikovat vodní plochy v bazénové hale, které budou opatřeny vířivými
atrakcemi a na základě toho upřesnit velikost vzduchotechnické jednotky.
Obecný technický popis VZT zařízení
Technický popis zařízení vzduchotechniky: budou navrženy VZT
jednotky odpovídajícího výkonu s úpravou a filtrací vzduchu v sestavě – na
straně přívodu vzduchu:
•

uzavírací klapka

•

filtrační komora s filtrem EU5 (EU3)

•

deskový rekuperátor

•

teplovodní ohřívač

•

vodní chladič

•

ventilátorová komora
Na straně odvodu vzduchu budou VZT jednotky navržena v sestavě:

•

uzavírací klapka

•

filtrační komora s filtrem EU3

•

deskový rekuperátor

•

ventilátorová komora
Před a za VZT jednotkou budou osazeny tlumiče hluku.

Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí pro přívod vzduchu bude
vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení z
lisovanými přírubami typu „R“ a příčnými „Z“ prolisy stěn potrubních dílů.
Potrubí pro odvod vzduchu bude ve vodotěsném provedení, vyspádované, s
odvodňovacími nátrubky. Kruhové vzduchovody budou provedeny z
ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu
Lindab Safe.
Přívod i odvod vzduchu do / z větraných prostorů bude proveden
pomocí vířivých vyústí případně vzduchotechnických výústek v podhledech.
Chlazení
Systémy chlazení zajišťují chlad pro vzduchotechnické jednotky a FCU
nově budovaného hotelu Montanie.
Systém chlazení
Systém chlazení je řešen jako vodní uzavřený s expanzní tlakovou
nádobou, oběhovým čerpadlem.
U
vybraných
vzduchotechnických
zařízení
je
v sestavě
vzduchotechnické jednotky vodní chladič. Dochlazování vybraných prostorů –
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restaurace, shromažďovací místnosti, kongresový sál a kanceláře aj. je
řešeno osazením cirkulačních chladících kazetových jednotek do podhledu.
°C.

Tepelný spád chladícího media v okruhu chlazení je počítán δtw = 6/12
Výpočtové hodnoty

Pro návrh a předběžný výpočet chladícího zařízení dle ČSN 76 0548 –
Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor bylo počítáno s následujícími
vstupními daty:
Desná

Místo stavby

Te = 30oC

Letní výpočtová teplota

Imin = 59,6 kJ/kg

Nejvyšší entalpie vzduchu
Technický popis zařízení
Zdroj chladu

Zdrojem chladu budou blokové chladící jednotky s odděleným
kondenzátorem pro přípravu chladící vody včetně vodního hospodářství
s akumulací a oběhovými čerpadly. Sestava bude umístěna v technickém
zázemí 1.PP, kde bude vyčleněný prostor pro strojovnu chlazení.
Venkovní kondenzátory chladících jednotek budou v obou případech
osazeny na vhodném místě na vnější stěně objektu, přesná poloha bude
upřesněna dle požadavků architekta.
Zabezpečovací zařízení
V souladu s ČSN 06 0830 je chladící soustava vybavena
zabezpečovacím zařízením, které je sestaveno z pojistného a expanzního
prvku.
Pojistným prvkem bude pojistný ventil s otevíracím tlakem 3 bar, který
bude osazen v rámci vodního hospodářství.
Expanzním prvkem bude expanzní membránová tlaková o pracovním
objemu dle vodního objemu systému chlazení.
Regulace
Řízení chladícího výkonu BCHJ je zajištěno autonomním systémem
MaR, který má možnost napojení hlášení stavů do centrálního pultu MaR.
Funkce regulátoru:
⇒ řízení chladícího výkonu BCHJ podle pracovního rozdílu teplot na
vstupu a výstupu chladícího media z BCHJ
⇒ noční útlum
⇒ dálkové ovládání
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Regulace teploty v místnostech s FCU je provedena pomocí
trojcestných ventilů na zpátečkách FCU. Při dosažení nastavené teploty
dojde k přepnutí proudu chladícího media na by-pass výměníku FCU.
Chladící systém
Chladící systém bude navržen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem
chladícího media. Jmenovité parametry chladícího media jsou 6/12°C, PN6.
Chladícím mediem je voda.
Chladící plocha je tvořena vodními chladiči VZT jednotek a FCU
jednotkami. Součástí FCU je vodní uzel vybavený uzavíracími ventily a
trojcestnou armaturou s termopohonem.
Potrubní rozvod
Potrubní rozvod bude proveden z ocelové trubky závitové obyčejně dle
ČSN 42 5710 ( do DN 50 – 2“ ) a 4SN 45 5715 ( nad DN50 ), materiál 11.373,
spojované svářením. Po instalaci potrubí a provedení tlakové zkoušky bude
potrubí natřeno 2x základovou barvou a tepelně izolováno izolací
s parotěsnou zábranou AF/Armaflex M (tl izolační vrstvy 19 – 26 mm ).

B.I.7.

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

ZAHÁJENÍ

REALIZACE

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v těchto
termínech
Předpokládaná období realizace stavby:
Období realizace stavby

Termín

Zahájení stavby

v roce 2011

Dokončení realizace stavby

v letech 2012 - 2013

Jedná se o stavbu středně velkého rozsahu, která bude prováděna
oprávněnou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po výběrovém
řízení. Název a adresa odborné firmy, která bude stavbu realizovat, vč. jména
a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací,
bude sděleno písemně Městskému úřadu Desná - odboru výstavby, 3 týdny
před započetím prací.
Součástí výstavby budou rovněž sadové úpravy vegetačních ploch
areálu.
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V následující tabulce je uveden popis celkového stavebního záměru
úprav celého areálu v porovnání se stávajícím stavem:
Budova
Ubytovny
(p.č. 2017/10,/11)
Zázemí (p.č.2017/12)
Srub
Hotel, restaurace
(p.č.2017/2)

Stávající využití

Využití po realizaci
záměru

ubytování

odstranit, nahradit
novostavbou hotelu

nevyužíváno

odstranit, nahradit
novostavbou hotelu

rekreace vlastníka
areálu

rekreace vlastníka
areálu

Hotel, restaurace, bar,
zázemí

odstranit a nahradit
objektem sportovního
centra s parkováním

sauna, rehabilitace

rekonstruovat na
muzeum lékařské
technologie

Hájenka (p.č.2017/8)

správa areálu

rekonstruovat na
skanzen historické
architektury

Vozový park
(p.č.2017/7)

garáže, sklady

odstranit, částečně
nahradit parkovištěm
návštěvníků

Dílny, údržba
(p.č.2017/6)

dílny, údržba, sklady

odstranit, částečně
nahradit parkovištěm
návštěvníků

garáž

Odstranit, nahradit
parkovací plochou pro
autobus

Balneo provoz
(p.č.2017/9)

Garáž (p.č.2017/5)

ČOV (p.č.2017/3)
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B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou výstavbou Hotelu Montanie je dotčen tento územně
samosprávní celek:
Kraj:

Liberecký

Obec:

Desná

Areál hotelu Montanie je situován v katastrálním území Desná III.
Dotčenou obcí je město Desná.
B.I.9.

ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE
PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb.

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Hotel Montanie“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.4.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
Hotelu Montanie zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.10
Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v
územích chráněných podle zvláštních právních předpisů (například
zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb. a zákon č. 20/1987 Sb.).
V daném případě je záměr situován v Chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3,
eventuelně č.4, citovaného zákona.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě ze zákona Ministerstvo životního prostředí (MŽP), což vyplývá
ze zákona č.100/2001 Sb., přílohy č.1, kategorie II., bod 10.10 –
sloupec A. Je to rovněž uvedeno ve sdělení MŽP, které je citováno
v příloze tohoto oznámení.
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B.I.10.
VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT
Pro realizaci záměru Hotel Montanie proběhne v návaznosti na
zjišťovací řízení územní řízení. Žádost bude podána na Městský úřad
Desná, odbor výstavby a územního plánování.
Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu
ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení
stavebním úřadem Městského úřadu Desná.
Po dokončení výstavby bude požádáno o kolaudaci celé stavby.

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

PŮDA

Navrhovaný záměr komplexní rekonstrukce areálu hotelu Montanie v
Desné je situován na pozemky s funkčním využitím „plochy pro výstavbu
občanské vybavenosti“ v obci Desná.
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou dotčenými pozemky tyto
parcely, jak je patrno ze situace – zákresu záměru do katastrální mapy v příloze tohoto oznámení.
Stávající areál Ekosport hotelu Montanie (dříve hotel Darre) se nachází
jihovýchodně u vodní nádrže Souš v katastrálním území Desná III na
severním okraji obce Souš. Pozemek leží na západním svahu údolí řeky
Černá Desná mezi ulicí Soušskou (II/290), která tvoří jeho západní hranici a
lesy, jimiž je pozemek obklopen z ostatních světových stran.
Areál byl dříve před renovací provozován jako účelové lázeňsko –
rehabilitační resortní středisko, které tak bylo do značné míry uzavřeno
veřejnosti. 1. 12. 2008 byl po částečné renovaci celý areál otevřen bez
omezení nejširší veřejnosti.
Areál je tvořen několika samostatnými budovami. Hlavní budovou je
hotel s restaurací severně od vjezdu ze Soušské, východně od hlavní budovy
stojí budova rehabilitačního zařízení. V severní části areálu jsou umístěny
dvě budovy ubytovací a budova zázemí, umístěná na pomyslnou osu mezi
oběma ubytovnami, které jsou obklopeny zpevněnými plochami parkoviště a
komunikací. Jižní část areálu je věnována budovám technicko
hospodářského zázemí. Budovy jsou většinou technicky a morálně zastaralé.
Celý areál je obklopen ozeleněnými plochami se vzrostlými stromy,
prorůstajícími mezi budovy a vnitřní komunikace, působí dojmem lesoparku.
Díky vzrostlým stromům je areál z dálkových pohledů částečně skryt v
zalesněném svahu soušského údolí.
Všechny pozemky a budovy, na nichž bude rekonstrukce a výstavba
prováděna, jsou ve vlastnictví investora.
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Seznam dotčených pozemků
Číslo
parcely

Výměra
(m2)

Druh
pozemku

Způsob
využití

Vlastník

2017/1

39 593

ostatní plocha

jiná plocha

MUDr. Jindřich
Řehák

budova
č.p.791

MUDr. Jindřich
Řehák

2017/2

696

2017/3

104

2017/5

110

2017/6

168

2017/7

218

2017/8

127

2017/9

288

2017/10

197

2017/11

195

2017/12

149

Celkem

41 845

zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
-

budova bez
MUDr. Jindřich
čp/če
Řehák
tech.vybavení
budova bez
čp/če garáž

MUDr. Jindřich
Řehák

budova bez
čp/če jiná
stavba

MUDr. Jindřich
Řehák

budova bez
čp/če garáž

MUDr. Jindřich
Řehák

budova bez
čp/če jiná
stavba
budova bez
čp/če jiná
stavba
jiná stavba
budova bez
čp/če
jiná stavba
budova bez
čp/če
jiná stavba
budova bez
čp/če
-

MUDr. Jindřich
Řehák
MUDr. Jindřich
Řehák
MUDr. Jindřich
Řehák
MUDr. Jindřich
Řehák
MUDr. Jindřich
Řehák
-

Jak je patrno z výše uvedených tabulek, žádný z pozemků pro
realizaci záměru není součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani není
zařazen mezi pozemky určenými pro plnění funkce lesa (PUPFL)
Uskutečnění záměru investora tedy nevyžaduje zábor orné půdy a vynětí ze
ZPF.
Areál hotelu Montanie, se dle vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb. o
zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských
souborů, nachází v přírodní lesní oblasti 21 – Jizerské hory a Ještěd.
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Samotný areál se nenachází na lesní půdě, je jí však obklopen ze
severu, východu i jihu. Jedná se o porosty v lesním vegetačním stupni 6 –
smrkobukový a lesy zvláštního určení - lesy v pásmu hygienické ochrany
vodních zdrojů I. stupně
Podrobně je tato problematika řešena v části C.II.3 Půda
Veškerá činnost investora se bude odehrávat na těchto pozemcích.
Chráněná území
Lokalita navrhovaná pro výstavbu hotelu Montanie se nachází
v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.
Natura 2000
V rámci zpracování tohoto oznámení byla podána na Správu CHKO
Jizerské hory žádost o vyjádření o vlivu záměru na lokality NATURA 2000.
Správa CHKO Jizerské hory, jako orgán ochrany přírody, příslušný
podle ust. § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále „zákon“), po posouzení záměru "Hotel - Montanie - Soušská 791, Desná
III", žadatele: U-24, s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, podaného dne
23.8.2010, vydává dne 24.8.2010 v souladu s ustanovením § 45 i odst. 1
zákona toto stanovisko:
lze vyloučit významný vliv záměru na evropsky významné lokality
zařazené v rámci CHKO Jizerské hory do Národního seznamu nebo na
vymezenou Ptačí oblast Jizerské hory.
V tomto stanovisku je konstatováno, že Projekt zahrnuje komplexní
přestavbu areálu hotelu Montanie ve smyslu studie „Hotel Montanie Architektonická studie (Ateliér 6, s.r.o., březen 2010), jejímž výsledkem bude
moderní hotel s restauračním, školicím a relaxačním zázemím. Areál se
nachází na ppč. 2017/1, 2017/10, 2017/11 a 2017/12 v k.ú. Desná III (dříve
hotel Darré, resp. rekreační areál Ministerstva vnitra). Dotčené pozemky se
nacházejí ve 3. zóně odstupňované ochrany CHKO, mimo evropsky
významné lokality ležící v CHKO Jizerské hory a mimo území Ptačí oblasti
Jizerské hory. Realizace projektu tedy nepředstavuje ohrožení předmětů
ochrany výše uvedených lokalit a ptačí oblasti.
Toto stanovisko je v příloze tohoto oznámení.
Ochranná pásma
Ochranné pásmo vodního zdroje pitné vody II. stupně – přehradní nádrž
Souš
Areál hotelu Montanie se nachází v ochranném pásmu vodního
zdroje II. stupně.
Přehrada Souš je významná z hlediska přehradního stavitelství, neboť
u ní bylo navrženo vybudování zemní sypané hráze, přestože s tímto typem
LI-VI Praha spol. s r.o.
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výstavby byly u nás i v Evropě na začátku století malé zkušenosti. Výstavbu
zajistilo "Vodní družstvo pro regulaci a stavbu přehrad", autorem návrhu byl
prof. dr. Otto Intze z Cách a projekt vypracoval ing. Wilhelm Plenkner
z Prahy. Stavbu provedla v letech 1911–1915 vídeňská firma "Vereinigte
Eisenbahnbau und Betriebsgesellschaft" spolu s pražskou firmou "Schön
a synové". V zátopové oblasti přehrady na Černé Desné se nacházelo
14 domů, jejichž majitelé si je demontovali a přenesli do okolních vesnic. Je
zajímavé, že původně projekt počítal s postavením hráze v místě soušského
mlýna, ale z úsporných důvodů byla stavba posunuta 600 m proti proudu
Černé Desné. Hráz přehrady Souš je dlouhá 364 m a je to sypaná hráz.
Přehrada Souš Ležící na Černé Desné byla vybudována společně
s přehradou na Bílé Desné, která se rok po dokončení protrhla. Byla to
obrovská katastrofa, protože voda z přehrady zcela zničila obec Desná,
v jejímž středu je dodnes jako památka na tuto katastrofu balvan přinesený
vodou. Obě přehrady byly spojeny štolou, která přebytečnou vodu z Bílé
Desné odváděla na Souš.
V reakci na protržení přehrady na Bílé Desné r. 1916, byl snížen stav
hladiny soušské přehrady a v l. 1924–1927 proběhla rozsáhlá rekonstrukce
vodního díla, při níž bylo zesíleno a zvýšeno těleso hráze, a tím i její retenční
objem.
Do začátku 70. let panoval kolem přehrady čilý ruch, byla zde půjčovna
loděk, na březích vyrostly chatky. Dodnes lze rozeznat základy těchto staveb,
jež musely být odstraněny potom, co se přehrada přeměnila v l. 1969-1974
na rezervoár pitné vody. Byl vybudován odběrný objekt a vodárenská štola
pro převod vody do úpravny umístěné pod hrází přehrady. Pro posílení
objemu vody v nádrži byla využita spojovací štola z Protržené přehrady na
Bílé Desné, kterou se podle potřeby převádí vody povodí Bílé Desné do
Soušské nádrže. Pro zajištění ochrany vody před znečištěním bylo vymezeno
1. a 2. pásmo hygienické ochrany. Z úpravny je voda odváděna podzemním
potrubím a zásobuje značnou část Jablonecka.
Roku 1996 byl do Soušské přehrady vysazen plůdek sivena
amerického. Tento druh je velmi odolný vůči zdejšímu kyselému prostředí.
Nejen kvůli tomu je Soušská přehrada každé jaro uměle vápněna. Při jarním
tání způsobuje překyselená voda vymývání hliníku ze žulového podloží a ten
se dostává do nádrže. Po vzoru severských zemí se provádí letecké vápnění.
Během dvou dnů je do nádrže shozeno téměř 100 tun mletého vápence.
Letadla startují s 2 tunovými dávkami z krkonošského Jestřabí.
Úpravna pitné vody byla postavena v roce 1974, společně s odběrným
objektem uprostřed přehrady. Z tohoto objektu vede štola s potrubím do
úpravny pitné vody. Štola končí pod měrným objektem 15 m pod hladinou.
Zde jsou uzávěry potrubí. Přehrada má také bezpečnostní přepad. Voda
nikdy nesmí přetékat přes hráz! Na hrázi je manipulační věž, ve které jsou
uzávěry výpustí přehrady. Je zde také měření nadmořské výšky hladiny.
Neškodný průtok je 15 m3/s. Maximální průtok jedné výpusti je 10 m3/s
(přehrada má dvě ocelové výpusti o průměru 1 m). Odběrný objekt odebírá
170 – 180 l za vteřinu.
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Po celém obvodu přehradní nádrže je vyznačeno první vodárenské
ochranné pásmo, do něhož je zakázáno vstupovat. Z toho vyplývá i zákaz
přístupu ke břehům nádrže a samozřejmě i přísný zákaz koupání.
Pásmo hygienické ochrany vodárenské nádrže Souš v Desné
v Jizerských horách bylo vyhlášeno rozhodnutím MLVH ČSR ze dne
20.10.1983.
Povodí Labe, a.s. Hradec Králové podáním ze dne 6.6.1994 předložila
referátu ŽP Okresního úřadu Jablonec nad Nisou žádost o vodoprávní
projednání návrhu pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Souš. Na
základě předložených podkladů a výsledků vodoprávního řízení stanovil RŽP
OÚ Jablonec nad Nisou jako příslušný vodohospodářský orgán úpravu
rozsahu ochranných pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže
Souš a horního toku Bílá Desná nad odběrným místem převodu vody do
vodárenské nádrže Souš takto:
1.
Pásmo hygienické ochrany (PHO) I. stupně zahrnuje plochu nádrže
Souš, pozemky silnice II/290 a lesní pozemky. Hranice pásma je vedena po
hranici lesních oddělení a komunikací lesních hospodářských celků Polubný a
Nové město pod Smrkem.
Hranice začíná v jihozápadním cípu lesního oddělení 3B LHC Polubný
a jeho jižním okrajem je vedena přes LP 13C, přes hranici pozemku správce
vodního díla, přes vývar přehrady a v přímém směru k silnici II/290, kterou
přetíná (před prudkým stoupáním na hráz). Napojuje se na pravou stranu
komunikace (směrem od Desné). Po této straně komunikace míjí linie
PHO I.stupně objekty správce vodního díla, podchází hotel Darre. Na SZ
okraji hotelu obchází celý hotelový komplex k jihu a napojuje se na lesní
porost 12A. Linii porostu sleduje k cestě Knížecí. Poté severním okrajem LP
14D přechází na cestu Do zeleného kotlíku. Tuto cestu linie PHO I.stupně
sleduje až k hranici mezi LHC Polubný a LHC Nové Město... (zkráceno).
Vyznačení pásem hygienické ochrany I.stupně – obvod PHO I.stupně
bude vyznačen výstražnými tabulemi s nápisem „Vodárenská nádrž. Pásmo
hygienické ochrany I.stupně. Nepovolaným vstup zakázán“. Tyto tabule
budou viditelně rozmístěny přibližně ve stometrových vzdálenostech podél
výše uvedené hranice. Komunikace II/290 bude na hranicích PHO I. stupně
uzavřena závorou.
2.
Pásmo hygienické ochrany (PHO) II. stupně je společné pro
vodárenskou nádrž Souš i pro vodárenský odběr s převodem do Bílé Desné.
Území pásma hygienické ochrany II. stupně zahrnuje celou plochu povodí
obou vodárenských toků nad převodem a odběrem, které není součástí PHO
I.stupně. Vzhledem k malé rozloze povodí a stejnému významu všech jeho
částí na tvorbu jakosti vody je hranice PHO II. stupně současně hranicí PHO
III. stupně.
Vyznačení pásem hygienické ochrany II. stupně – území PHO II.
stupně na všech významných přístupových komunikacích bude vyznačeno
tabulemi s nápisem: „Vodárenská nádrž. Pásmo hygienické ochrany II.
stupně Zákaz činností ohrožujících kvalitu vody.“
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V tomto rozhodnutí je dána úprava režimu a dále jsou podrobně
stanoveny základní zásady a povolené a zakázané činnosti v pásmech PHO
I. a II. stupně, jakož i technická opatření k zabezpečení tohoto režimu.
V rozhodnutí jsou dále specifikována technická opatření, která musí
být realizována pro ochranu tohoto významného vodního zdroje. Jedná se
především o rekonstrukci a zvláštních úpravách komunikace II/290 a o
zvláštním režimu provozu na této komunikaci. Tím bylo umožněno uvolnění
provozu na této komunikaci pro rekreační a nezbytnou obslužnou dopravu,
zejména pro Frýdlantskou oblast.
K tomuto rozhodnutí vydalo dne 20.12.1994 MŽP výrok, kterým
některé body rozhodnutí RŽP mění nebo doplňuje. K areálu hotelu Darré
(dnes Montanie) se vztahuje toto doplnění:
Výjimku z vjezdu do PHO II.stupně a k parkování na
zabezpečeném parkovišti mají také vozy hotelu Darré, vozy návštěvníků
hotelu Darré a vozy majitelů nemovitostí, pro které je daný úsek komunikace
jedinou přístupovou cestou.
Rozhodnutí RŽP OÚ Jablonec nad Nisou z roku 1994 bylo dále
změněno rozhodnutím téhož orgánu dne 12.2.1998, v němž bylo vydáno
zvláštní povolení vjezdu do PHO I. stupně pro období od 1.5.1998 do
15.10.1998 pro vozidla do 3,5 t. V zimním období bude silnice v úseku od
hotelu Darré na sever uzavřena. V celém úseku procházejícím PHO I.stupně
platí zákaz zastavení a rychlost je omezena na 40 km/hodinu.
Toto rozhodnutí bylo následně změněno rozhodnutím RŽP OÚ
Jablonec nad Nisou ze dne 29.4.1999, které mění rozhodnutí z roku 1998
tak, že vjezd do PHO I.stupně se povoluje v sezoně letní (1.5. – 15.10.
kalendářního roku na silnici II/290 Souš – Smědava v PHO I. stupně.
Vjezd je zakázán vozidlům nákladním o celkové hmotnosti nad 3,5 t,
autobusům, traktorům a jakýmkoliv vozidlům, přepravujícím náklad,
který může způsobit znečištění vod.
Tento režim je stále v platnosti, v zimním období se udržuje sjízdná
pouze část silnice od Desné k vjezdu do hotelu Montanie, další úsek se
neupravuje a je využíván jako lyžařská běžecká trasa.
B.II.2. VODA
Zdroj vody
Pitná voda
Potřeba vody je předpokládána především pro sociální zařízení
v hotelových pokojích a dále pro hotelové provozy – wellness, kuchyně,
restaurace a pod.
Koncepce zásobování vodou.
Ve stávajícím areálu je nyní zásobování pitnou vodou řešeno
z vlastního zdroje. Stávající zdroj nemá stálou vydatnost, je závislý na
jímání povrchových vod. V rámci zpracování tohoto oznámení a přípravě
projektové dokumentace byly proveden inženýrsko – geologický a
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hydrogeologický průzkum - vrty a čerpací zkoušky, jejichž cílem bylo zjistit
hydrogeologické poměry v dané lokalitě a vydatnost zdrojů vody.
Areál hotelu Montanie bude i po rekonstrukci zásobován vodou
z vlastních zdrojů a nebude napojen na veřejný vodovod ani kanalizaci.
Studna včetně technologie čerpání a vystrojení vrtu bude součástí
samostatného návrhu odbornou specializovanou firmou na základě výsledků
hydrogeologického průzkumu lokality. Ze studny bude pitná voda čerpána
pomocí ponorné tlakové stanice vnitřního vodovodu. Čerpadlo bude
vybaveno frekvenčním řízením otáček – čerpacího výkonu, tak aby byl
v systému vnitřního vodovodu konstantní nastavený dispoziční tlak 4 bar.
Odtud bude pitná voda čerpána do technické místnosti – strojovny út, kde
bude také umístěna akumulační nádrž pro pitnou vodu jejíž objem bude
navržen s ohledem na vydatnost vrtu a potřebu pitné vody.
Je pravděpodobné, že dle konečného rozboru kvality vody bude nutno
doplnit zařízení pro její úpravu (změkčení), přesná specifikace tohoto zařízení
se však může provést na základě rozboru kvality vody v dalším projektovém
stupni a na základě požadavků dodavatele technologické části kuchyně a
technologického zařízení části wellnes.
Ohřev TV bude centrální v sestavě zásobníkových ohřívačů TV
s nepřímým ohřevem z topného systému, které budou umístěny v technické
místnosti út spolu s technologií hlavního uvažovaného zdroje tepla – sestavy
tepelných čerpadel voda - voda. Ohřívače umožní ohřev vody jednak
z okruhu tepelných čerpadel a také přímý elektrický dohřev. Návrh
technologie a objemu ohříváků bude předmětem dalšího projektového
stupně. Vlastní rozvod TV bude cirkulačním oběhem a jednotlivá cirkulační
stoupací potrubí budou osazena termostatickými cirkulačními ventily a
uzavíracími armaturami. Rozvod teplé a studené vody předpokládáme ze
systémového PEX potrubí.
Upevnění a montáž potrubí bude provedeno dle montážního předpisu
výrobce tohoto plastového potrubí např. REHAU, tak aby byla zajištěna jeho
dilatace. Rozvod bude spojován pomocí mechanického spoje originálními
fitinky, doplněné o firemní osvědčení příslušného výrobce trubního systému.
Spojování, pokládka, vzdálenost podpor, kompenzace potrubí bude
provedeno výhradně dle montážního předpisu výrobce systému. Na vnitřním
vodovodu (mimo požárního) budou osazeny kulové uzávěry vody, resp.
uzávěry s vypouštěním.
Podrobně jsou otázky zdroje vody a hydrogeologie diskutovány
v kapitole C a D tohoto oznámení a v hydrogeologickém průzkumu,
který je uveden v samostatné příloze oznámení. Z provedených
průzkumů vyplývá, že navržené řešení je z hlediska vlivů záměru na
vodu přijatelné a neovlivní negativně stávající hydrogeologické poměry
v dané lokalitě.
Požární potřeba vody
Podrobné řešení zabezpečení objektů proti požáru bude stanoveno
v projektové dokumentaci.
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Požární vodovod pro vnitřní hydranty v objektu bude zásobován vodou
z akumulační nádrže pitného vodovodu. Pro tento účel bude zde osazena
posilovací stanice požárního vodovodu (např. Hydroking firmy Reflex)
s čerpadly a s příslušenstvím udržující konstantní tlak v požárním vodovodu
na hodnotě 5 barů (0,5Mpa), při průtoku zajišťující zásobování vodou
vnitřních hydrantů ( předpoklad 2,2 l/s). Vlastní požární vodovod včetně
vnitřních hydrantů bude navržen dle požadavku projektu protipožárního
zabezpečení stavby v dalším stupni dokumentace. Pro vnější zásah bude
využito čerpací místo u vodní plochy v areálu.
Napájení tlakové posilovací stanice vnitřního požárního vodovodu
bude zajištěno přes záložní zdroj - dieselagregát, zajišťující mimo nouzového
osvětlení, větrání CHÚC a dalších zařízení, chod stanice po dobu určenou
PBŘ pro potřeby požárního zásahu při odpojení areálu od distribuční sítě
ČEZ Distribuce a.s.
Požární rozvod vody k hydrantům s tvarově stálou hadicí bude
proveden dle projektu protipožárního zabezpečení stavby z trub ocelových
pozinkovaných. Všechny ostatní rozvody pitné vody, studené i teplé budou
z trub plastových např. Rehau RAU VPE PEXa, izolované PE nenasákavou
izolací např. MIRELON. Tloušťka izolace bude provedena dle požadavků
vyhl. 193/2007Sb.
Bilance potřeby vody pro hotel Montanie
Odborný odhad a předpokládané roční hodnoty spotřeby vody podle přílohy
č.12 vyhlášky č.428/2001 Sb.
Provoz

Kapacita

Specifická

Qmax d

Qmax

Směrné číslo

Q rok

počet osob

potř. vody

m3 /den

l /s

roční spotřeby

roční
spotřeba

vody

vody

m³/rok/os

m³/rok

l /jednotka/den

200

Hotelová
část

100 lůžek

(vč.
sportovního

450l /lůžko/den

45

0,52

(upraveno)

(60% obsazenost

12 000

pokojů v roce)

zázemí)
Wellnes

90

220l/os/den

20

0,23

denně

0,24/koupel/os

3 154

(40% obsazenost)
56

Srub

4

153 l/os

0,6

0,01

(využití

2

90 dnů/rok)
1500 náv
Skanzen,

návštěvníků

muzeum

za rok

CELKEM
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Voda v období výstavby bude odebírána ze stávajícího zdroje.
B.II.3.

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

Spotřeba surovin a materiálů
Vzhledem k charakteru posuzovaných objektů – hotelový objekt –
nejsou při provozu hotelu žádné suroviny ani materiály spotřebovávány,
s výjimkou materiálů na údržbu objektů, komunikací a zelených ploch,
případně na úpravu vody.
Spotřeba energií
Areál hotelu Montanie není připojen na plynovod a s připojením se
nepočítá ani v budoucnosti. Vytápění objektů bude elektrické a s využitím
tepelných čerpadel. Bilance spotřeby elektrické energie jsou uvedeny v této
kapitole.
Připojení na elektrickou distribuční síť ČEZ Distribuce a.s.
V současné době je areál připojen k distribuční soustavě ČEZ
samostatnou přípojkou NN. V elektroměrovém rozvaděči je instalováno
nepřímé měření s jističem 400 A (cca 250kW).
Vzhledem k navýšení energetické bilanci po rekonstrukci celého
areálu, bude nutné vybudovat trafostanici 1 x 630 kVA, která bude
v majetku investora a bude vestavěna do objektu Hotelu Montanie.
Její připojení (trasa přípojky VN) bude vedeno od stávající distribuční
TS ČEZ Distribuce a.s., podél příjezdové komunikace do areálu.
Společné elektrotechnické údaje
Dodávka elektrické energie
Pro základní provoz bude dodávka elektrické energie zajištěna ve
třetím stupni. Zde bude zdrojem el. energie distribuční síť ČEZ Distribuce a.s.
Nouzový provoz pro požární zajištění budov bude zajištěna dodávkou
energie v prvním stupni. Zde budou zdrojem el. energie náhradní nouzové
bateriové zdroje UPS, uvedené do provozu po výpadku distribuční sítě.
Typ sítě
3NPE -50Hz 230V/400V TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Proti zkratu - pojistkami.
Proti přetížení - jističi v rozváděčích.
Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí bude provedena
pomocí ochranného vodiče automatickým odpojením od zdroje pomocí
ochranných prvků. Pro zvýšený stupeň ochrany bude použito proudových
chráničů s reziduálním proudem 0,03A a doplňujícím pospojováním.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Měření spotřeby elektrické energie
Pro celý areál bude jedno souhrnné měření, které bude instalováno
v trafostanici.
Elektroinstalace
Veškeré elektroinstalace budou provedeny pod omítkou, nebo nad
podhledy. V centrálních komunikačních prostorách (chodba a schodiště)
kabely splňující podmínky dle ČSN 73 0848 - třída B2ca,s1,d0. V ostatních
prostorách pak kabely CYKY.
Vodiče budou uloženy v instalačních zónách buď vodorovně, nebo
svisle dle ČSN. U dveří je svislá zóna 10-30 cm vedle dveřního otvoru, u
oken 10-30 cm vedle okenního otvoru a u rohu místnosti, to je 10-30 cm od
rohu místnosti. Vodorovné zóny jsou horní 15-45 cm pod stropem, nebo dolní
15-45 cm nad dokončenou podlahou.
Osvětlení
Osvětlení jednotlivých prostor bude navrženo dle ČSN EN 12464-1.
Provedeno bude převážně zářivkovými svítidly nebo svítidly s kompaktními
zářivkovými zdroji a to podle charakteru místnosti, požadované intenzity
osvětlení E [lx] a vnějších vlivů. Veškerá svítidla budou opatřena
elektronickými předřadníky. Typy svítidel budou řešeny dle požadavků
architekta na dané interiéry.
Nouzové osvětlení
Nouzové osvětlení bude navrženo dle ČSN EN 1838 36 0553 Světlo a
osvětlení – Nouzové osvětlení. Sloužit bude k označení únikových směrů a
východů z objektu a k zajištění alespoň orientačního osvětlení na společných
prostorách při výpadku elektrické energie.
Ochrana před bleskem
Vnější systém ochrany před bleskem
Jednotlivé objekty budou zařazeny do III třídy LPS. (systém ochrany
před bleskem).
Použit bude systém mřížové soustavy. Provedení jímacích soustav
střech drátem AlMgSi ø 8 mm. Svody budou řešeny stejným typem drátu a
budou připojeny přes zkušební svorky se základovými uzemňovacími
soustavami.
Uzemňovací soustavy budou provedeny jako základové, tuhým
páskem FeZn 30 x 4 mm.
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Vnitřní systém ochrany před bleskem
Vnitřní ochrana před bleskem bude provedena ekvipotenciálním
pospojováním a přepěťovým ochranným zařízením .
Energetické bilance
Objekt - Hotel Montanie:
Zařízení

Příkon
instalovaný
25 kW
Osvětlení
30 kW
Provozní zásuvky
20 kW
Výtahy
50 kW
Sauny a wellness
225 kW
Technologie - kuchyně
45 kW
Bazén – technologie
30 kW
Vzduchotechnika
55 kW
Chlazení
10 kW
Ostatní
Celkem
490 kW
Maximální soudobý příkon objektu

Soudobost
0,7
0,3
0,5
0,7
0,7
0,6
0,7
0,8
0,4
0,7

Příkon
soudobý
17 kW
10 kW
10 kW
35 kW
158 kW
27 kW
21 kW
45 kW
4 kW
327 kW
229 kW

Objekt Squash (Sportovní centrum):
Zařízení

Příkon
instalovaný
4 kW
Osvětlení
4 kW
Provozní zásuvky
3 kW
Vzduchotechnika
5 kW
Chlazení
Celkem
16 kW
Maximální soudobý příkon objektu

Soudobost
0,7
0,3
0,7
0,8
0,7

Příkon
soudobý
3 kW
1 kW
2 kW
4 kW
10 kW
7 kW

Objekt Hájenka:
Zařízení

Příkon
instalovaný
4 kW
Osvětlení
12 kW
Provozní zásuvky
1 kW
Vzduchotechnika
Celkem
17 kW
Maximální soudobý příkon objektu

LI-VI Praha spol. s r.o.

46

Soudobost
0,7
0,3
0,7
0,7

Příkon
soudobý
3 kW
4 kW
1 kW
8 kW
6 kW

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

Objekt Muzeum:
Zařízení

Příkon
instalovaný
5 kW
Osvětlení
8 kW
Provozní zásuvky
2 kW
Vzduchotechnika
Celkem
15 kW
Maximální soudobý příkon objektu

Soudobost
0,7
0,3
0,7
0,7

Příkon
soudobý
4 kW
2,5 kW
1,5 kW
8 kW
6 kW

Objekt Srub:
Zařízení

Příkon
instalovaný
2 kW
Osvětlení
4 kW
Provozní zásuvky
Celkem
6 kW
Maximální soudobý příkon objektu

Soudobost
0,7
0,3
0,7

Příkon
soudobý
1,5 kW
1,5 kW
3 kW
2 kW

Vytápění a ohřev TUV:
Zařízení
Vytápění + ohřev TUV

Příkon
instalovaný
470 kW

Soudobost
0,8

Příkon
soudobý
375 kW

Celkem soudobé příkony :
Objekt
Objekt Hotelu Montanie
Objekt Squash (Sportovní centrum)
Objekt Hájenka
Objekt Muzeum
Objekt Srub
Vytápění a ohřev TUV
Celkem
Soudobý příkon celého areálu

Příkon soudobý
229 kW
7 kW
6 kW
6 kW
2 kW
375 kW
625 kW
soudobost
562 kW
0,9

Celkový soudobý příkon celého areálu bude 562 kW.
Jmenovitý předpokládaný proud pro celý areál bude 815 A.
Předpokládaná roční spotřeba el. energie areálu bude 1 852 MWh,
z toho pro vytápění a ohřev TUV 1 305 MWh.
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Předpokládaná roční potřeba el. energie na vytápění a vzduchotechniku,
ohřev TUV:
Objekt

Qr roční spotřeba elektrické
energie (MWh/rok)
915 MWh
200 MWh
60 MWh
70 MWh
60 MWh

Hotelový objekt
Sportovní centrum
Rekreační srub
Hájenka
Muzeum (v zimním období
omezené využití)
Celkem
B.II.4.

Qr = 1 305 MWh
NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravní řešení
Dopravní napojení celého areálu hotelového komplexu je zajištěno
vjezdem z komunikace II/290 – Soušské ulice. Příjezd do areálu je možný
prakticky pouze z jihu od Tanvaldu přes město Desná.
Silnice II/290 leží v ochranném pásmu vodního zdroje a má speciální
režim provozu s omezenou rychlostí, zákazem parkování a omezením vjezdu
vozidel nad 3,5 t a vozidel s nákladem nebezpečným vodě. V zimním období
je tato silnice průjezdná pouze od Desné k hotelu Montanie; na dalším úseku
není prováděna zimní údržba a silnice je využívána pro rekreační účely jako
lyžařská běžecká stopa. V letním období slouží převážně rekreační dopravě
návštěvníků CHKO Jizerské hory, a to zejména jako cyklotrasa a in-line trasa.
Parkovací stání
1. Stávající stav
V současné době je parkování vozidel v areálu hotelu Montanie řešeno
následujícím způsobem:
a) parkování na terénu:
•

35 stání – parkoviště severně od budovy restaurace a západně od
stávajících ubytoven,

•

10 stání – zpevněné plochy kolem ubytoven,

•

10 stání – zpevněné plochy u stávajících provozních budov v jižní
části areálu,

•

5 stání – parkoviště vedle vjezdu do areálu západně od budovy
restaurace a hotelu
Celkem na terénu: 60 parkovacích stání pro osobní automobily
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b) parkování v garážích:
•

8 stání - v suterénu budov ubytoven

•

6 stání – garáže vozového parku správy a údržby v jižní části areálu

•

1 parkovací stání pro autobus
Celkem v garážích: 14 parkovacích stání, 1 stání pro autobus.

Celkem v areálu: v současné době je v areálu 74 parkovacích
stání pro osobní automobily a 1 parkovací stání pro autobus.
2. Navrhovaný stav po rekonstrukci
Kapacita parkovacích
stání v novostavbě
hotelu

podzemní garáže

31 stání

na terénu u objektu

6 stání

Kapacita parkovacích
stání v novostavbě
parkoviště a
squashových kurtů

celkem parkovací stání
v 1.PP a 1.NP

29 stání

Kapacita parkovacích
stání v místě budovy
dílen a údržby

na terénu

15 stání

na terénu

21 stání

v podzemních garážích a
v objektu squash

60 stání

celkem

81 stání

na terénu

1 stání

Kapacita parkovacích
stání celkem

Kapacita parkovacích
stání pro autobus

Jak je z porovnání stávajícího a nově navrhovaného počtu parkovacích
stání patrno, dojde po rekonstrukci areálu hotelu Montanie k mírnému
navýšení počtu parkovacích stání, a to o 7 stání pro osobní automobily,
Je to dáno snahou investora vytvořit zázemí nejen pro ubytované hotelové
hosty, ale i pro návštěvníky dané lokality v letním i zimním období, kteří
v současné době nemají kde zaparkovat. Na Soušské silnici podél přehradní
nádrže je z důvodů ochranného pásma vodního zdroje zákaz parkování na
komunikaci a je zde rovněž zákaz vjíždění na zpevněné plochy podél
komunikace z důvodů jejich umístění v CHKO Jizerské hory.
V rámci rekonstrukce areálu Montanie tedy dojde ke zcela novému
uspořádání zpevněných ploch včetně parkovacích ploch, které jsou dnes
rozptýlené v rámci celého areálu a některé z nich jsou obtížně přístupné
(zejména v zimním období). V rámci rekonstrukce areálu se větší část
parkovacích míst přesune do podzemních garáží, což se projeví pozitivně na
LI-VI Praha spol. s r.o.
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vzhledu areálu. Usnadní se tím rovněž příjezd na parkovací stání a zkrátí se
trasy pojezdu vozidel po areálu, což se projeví ve snížení emisí a hluku
z areálové dopravy.
Veškerá potřeba parkovacích míst je tedy řešena v rámci areálu
hotelu Montanie.
Předpokládané počty vozidel dopravní obsluhy areálu Hotelu Montanie:
a) stávající stav
V současné době je vyvolaná dopravní obsluha a zajištění provozu
hotelu následující. Ve sloupci „počet jízd“ je uveden součet počtu příjezdů a
odjezdů do areálu)
Vozidla

počet jízd

Návštěvníci hotelu (osobní automobily)

80 jízd/den

Zaměstnanci hotelu(osobní automobily)

10 jízd/den

Zásobování (dodávkové automobily)

6 jízd/den

Odvoz odpadů z kontejnerů na
komunální odpad (nákladní automobil)

2 jízdy za den (pouze 1x za
týden)

Odvoz odpadů z kuchyně (dodávkový
automobil – pracovník hotelu)

2 jízdy za den

Celkem – osobní automobily

98 jízd za den
2 jízdy za den (pouze 1x za
týden)

Celkem – nákladní automobily
Celkem

100 jízd za den

Pro ověření stávající dopravní zátěže areálu hotelu a současně i
zjištění provozu na Soušské ulici bylo provedeno 24hodinové sčítání dopravy
v místě vjezdu do areálu hotelu Montanie ze Soušské ulice. Výsledky tohoto
sčítání jsou v následující tabulce.

Montanie vjezd

Montanie výjezd
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52

NA

0

MOTO

13

BUS

0

OS

33

NA

0

MOTO

5

BUS

0
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OS

85

Moto

18

Celkem všech vozidel

103

Celkem
Kde: OS značí osobní automobily

NA značí nákladní automobily
MOTO značí motocykly
BUS značí autobusy
Poznámka: naprostá většina jízd se uskutečnila v denní době.
V následující tabulce uvádíme pro porovnání výsledky sčítání dopravy
na silnici II/290, tedy tranzitní dopravy, jejímž cílem není areál hotelu
Montanie.

II/290 směr Desná Frýdlant

II/290 směr Frýdlant Desná

Celkem

OS

601

NA

24

MOTO

49

BUS

0

OS

449

NA

10

MOTO

55

BUS

0

OS

1050

NA

34

Moto

104

Celkem OS + MOTO

1154

Celkem NA

34

Celkem všech vozidel

1188

Při započítání vozidel zajíždějících do areálu hotelu Montanie se jedná
o celkem 1188 + 103 = 1291 vozidel v úseku silnice II/290 Desná – Souš.
Jedná se o hodnoty v plné rekreační sezoně. Z tabulek je patrno, že podíl
obslužné dopravy hotelu Montanie na celkové dopravní zátěži komunikace
II/290 činí cca 8 %.
V zimním období je silnice směrem na Frýdlant severně od areálu
hotelu Montanie uzavřena a v úseku Desná – Souš jezdí prakticky pouze
obslužná doprava hotelu Montanie.
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b) stav po rekonstrukci hotelu
Jak bylo uvedeno výše, dojde po rekonstrukci areálu hotelu Montanie
k mírnému navýšení počtu parkovacích stání, a to o 7 stání pro osobní
automobily. Toto navýšení se projeví ve zvýšení počtu jízd cca o 14 jízd.
Počítáme tedy po realizaci záměru s celkovým denním počtem jízd osobních
automobilů (a motocyklů) cca 117 jízd (součet vjezdů a výjezdů).
Ve špičkové hodině se předpokládá maximálně 15 % pohybů z
celkového denního počtu, tj. 18 jízd/h.
Navýšení obslužné dopravy areálu hotelu Montanie o 14 jízd tedy
představuje navýšení o 13,6 %. Z hlediska zátěže na Soušské ulici se pak
jedná o navýšení pouze o 1,1 %. Toto navýšení navíc představuje výhradně
osobní automobily.
Vyhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, tedy
především hluku a emitovaných škodlivin, je provedeno v kapitole D. Výstupy
jsou uvedeny v následující kapitole B.III.

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1.

OVZDUŠÍ

Ovzduší v okolí navrhované stavby (rekonstrukce) hotelu Montanie se
vyznačuje minimálním znečištěním, neboť areál hotelu se nachází
v Chráněné krajinné oblasti, je obklopen lesy a jezerem přehradní nádrže
Souš a je vzdálen od zdrojů znečišťování ovzduší. Rovněž provoz na silnici
č.II/290 – Soušské ulici – je minimální a jedná se převážně o rekreační
dopravu.
Areál hotelu Montanie je v současné době pouze zdrojem emisí
z obslužné dopravy. Stacionární zdroje znečištění ovzduší se zde nevyskytují
– do areálu není zaveden zemní plyn a vytápění je výhradně elektrické –
přímotopy a akumulačními topidly.
Výhledový stav po rekonstrukci areálu hotelu Montanie je popsán
v následujícím textu.
a) bodové zdroje znečišťování ovzduší
Zdroje emisí z vytápění a ohřevu TUV
Areál hotelu Montanie není napojen na rozvody zemního plynu a
nejsou zde plynové kotelny. S připojením na zemní plyn není uvažováno ani
v rámci rekonstrukce hotelu a výstavbě nových objektů. Objekty tedy
nebudou zdrojem škodlivin ze spalování plynu.
Lokalita, v níž je hotelový areál umístěn, neumožňuje v současné době
využít jiný zdroj energie pro vytápění než elektřinu z distribuční sítě.
Snahou investora je co nejefektivnější využití elektrické energie a
současně i co nejekologičtější provoz.
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Proto je jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a ohřev
vody pro potřeby wellness a aqua provozu hotelového komplexu
navržena sestava tepelných čerpadel voda-voda. S vytápěním tepelným
čerpadlem je uvažováno rovněž v objektu sportovního centra.
Rekonstruované stávající objekty
hájenky a muzea budou vzhledem
k převážně sezonnímu využití v letním období vytápěny elektrickými
přímotopnými panely nebo akumulačními topidly.
Elektrické vytápění,
doplněné krbem bude v rekonstruovaném objektu rekreačního srubu.
Tepelná čerpadla budou doplněna elektrokotli pro krytí části přípojného
výkonu a pro částečné zálohování chodu tepelných čerpadel.
Nízkopotenciální energie pro tepelná čerpadla bude odebírána z podloží vrty
a bude předmětem podrobného návrhu v dalším stupni dokumentace.
Použití tepelných čerpadel jako hlavního zdroje energie pro
vytápění bude vyžadovat návrh nízkoteplotní otopné soustavy a odpovídající
dimenzování teplovodních ohřívačů vzduchotechnických zařízení. Pro úpravu
možného rozmezí teplotního spádu, především pro zařízení vzduchotechniky
- zvýšení výstupní teploty bude využit dohřev elektrokotli v extrémních
venkovních teplotách v zimním období. Zařízení energobloku bude navrženo
s možností chlazení topné vody pro plošné vytápěcí systémy na hotelových
pokojích
v letním
období.
Ostatní
prostory
budou
chlazeny
vzduchotechnickým a klimatizačním zařízením. Předpokládáme celkový el.
příkon sestavy tepelných čerpadel 160 kW o předpokládaném topném výkonu
380 kW a příkon elektrokotlů pro dohřev 150 kW.
Zdroje emisí z automobilového provozu – garážová a parkovací stání a
vyvolaná doprava
V areálu hotelu Montanie bude po rekonstrukci zřízeno celkem 81
stání pro osobní automobily a 1 stání pro autobus. Stání pro autobus bude
využíváno pouze výjimečně při některých akcích (např. konferencích a pod.),
kdy budou účastníci přijíždět hromadně. Za běžného provozu se počítá
s příjezdem návštěvníků osobními automobily, případně motocykly.
Jak bylo vypočteno v předchozím textu, očekává se denně 117 jízd
osobních automobilů přijíždějících a vyjíždějících z areálu Hotelu. V tomto
počtu jsou zahrnuty jak jízdy návštěvníků, tak i zaměstnanců a zásobování.
Vzhledem k tomu, že navýšení parkovacích míst oproti stávajícímu stavu
bude pouze o 7 stání, zvýší se emise oproti stávajícímu stavu pouze o
škodliviny ze 14 jízd osobních automobilů. V dalším textu je proveden
výpočet pro celkový počet vozidel dopravní obslužnosti areálu hotelu
Montanie.
Sekundová emise pro parkování byla stanovena pro špičkovou četnost
pojezdů vozidel a z průměrné délky pojezdu vozidel v areálu hotelu potřebné
pro zaparkování. Výpočet předpokládá průměrnou emisi NOx při (dle faktorů
MEFA v.06) – podle složení dopravního proudu k roku 2012. Před vyjetím a
po zaparkování se uvažuje s chodem motoru 20 s.
Výpočet emisí uvádí následující tabulka.
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Emise z vyvolané dopravy včetně parkování
Objekty

počet
jízd/24h

Emise
NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise CO
[g/s]

Emise CO
[kg/rok]

garáže +
parkovací
stání

117

0,00043

6,5

0,0012

18,3

pojezd

117

0,00048

7,2

0,0013

20,3

CELKEM

117

0,00091

13,7

0,0025

38,5

Objekty

počet
jízd/24h

Emise
PM10 [g/s]

Emise
PM10
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

garáže +
parkovací
stání

117

0,00007

1,1

0,000023

0,3

pojezd

117

0,00008

1,2

0,000025

0,4

CELKEM

117

0,00016

2,3

0,000047

0,7

Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise
v důsledku studených startů a v pojezdu jsou zahrnuty i emise se sekundární
prašnosti při jízdě po živičné vozovce.
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Vlastní provoz hotelu Montanie nebude plošným zdrojem znečištění
ovzduší. Tím může být, do určité míry, staveniště jednotlivých objektů a
zpevněných ploch, zejména v období terénních úprav. Vzhledem
k omezenému rozsahu a způsobu vedení prací bude tento vliv minimalizován,
v případě potřeby bude aplikováno kropení pro omezení prašnosti.
c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým
komunikace.

zdrojem

znečištění

jsou

obecně

všechny

pozemní

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava.
Ta bude pro návštěvníky areálu vedena, stejně jako v současnosti, k po
jediné možné příjezdové trase, a to po komunikaci č.II/290 Soušské ulici
směrem od Desné.
Emise z liniových zdrojů byly započteny v části a).

LI-VI Praha spol. s r.o.

54

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Provozem hotelu Montanie po rekonstrukci budou vznikat, stejně jako
v současnosti, pouze splaškové a dešťové odpadní vody. Jiné druhy
odpadních vod vznikat nebudou. Splaškové vody budou svedeny do vlastní
čistírny odpadních vod, která bude rekonstruována a intenzifikována, a to
s ohledem na navýšení množství těchto vod při rozšíření a modernizaci
balneoprovozů.
Dešťové vody budou přednostně zasakovány v rámci areálu do
zelených ploch.
Splaškové odpadní vody
Koncepce splaškové kanalizace
V areálu hotelu Montanie je nyní stávají ČOV vybudovaná v 60-70-tých
letech 20.století, průběžně modernizovaná během provozu.
V rámci výstavby nového hotelu je plánováno s celkovou
rekonstrukcí ČOV, tak aby vyhověla novým požadavkům na kapacitu (viz
bilance potřeby pitné vody), ČSN 756402 – Čistírny odpadních vod do 500
ekvivalentních obyvatel a také účinnost čistícího procesu.
Přečištěné odpadní vody z ČOV budou svedeny do stávajícího
vsakovacího zařízení jižně od areálu hotelu Montanie pod úrovní vodní
nádrže Souš.
Příprava jídel hotelu bude napojena samostatnou větví tukové
splaškové kanalizace, na které bude osazen odlučovač tuků a za
odlučovačem bude napojena do areálové splaškové kanalizace vedené na
ČOV.
Areálová splašková kanalizace bude navržena z kanalizačního potrubí
PVC KG, SN 8, včetně revizních plastových kanalizačních šachet DN600
(např. výrobce WAVIN) a betonovými prefabrikovanými šachtami EURO
DN1000. Šachty budou osazeny kruhovými litinovými šachtovými poklopy tř.
D400 s odvětráním v pojízdné části nebo poklopy tř. D400 a tř. B125, bez
odvětrání v nepojízdné části.
Odpadní potrubí vnitřní kanalizace v objektu bude provedeno z
polypropylénového potrubí systému HT, vnitřní ležaté svody vedené v
úrovni základů nad DN100 budou z neměkčeného kanalizačního PVC,
KG-systému. Vedlejší větve svodného potrubí s dimenzí do DN100 budou
provedeny z PP potrubí (HT-systém). Celé svodné potrubí bude položeno
v min. spádu 2%. Odpadní, připojovací potrubí bude z PP trub (např. HTsystém) v min. spádu 3%.
Koncepce dešťové kanalizace
Dešťová kanalizace bude navržena pro odvedení dešťových vod
ze zpevněných ploch, střech objektu a drenážního systému.
Větve areálové kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z
prostoru komunikací a parkovacích míst budou vedeny přes gravitačně
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sorpční odlučovače olejů, případně odlučovač ropných látek podle přesných
hydrotechnických výpočtů v dalším stupni projektové dokumentace. Areálová
dešťová kanalizace bude vedena do stávající kanalizace za ČOV, která
odvádí vody z areálu jižně od areálu hotelu, kde jsou vsakovány pod hrází
vodního díla Souš. Kanalizace bude provedena v souladu s požadavky
správce vodního díla a před zaústěním bude navržena sedimentační jímka
pro zachycení pevných nečistot a kontrolu vypouštěných dešťových vod.
Vypouštěné vody budou v souladu se závěry hydrogeologického
posudku monitorovány za místem jejich dotoku.
Dešťové vody ze střech budov budou, v souladu s hydrogeologickým
posudkem, přednostně vsakovány na nezpevněných plochách areálu, kde se
budou rovněž podílet na dotaci nové tůně pro obojživelníky.
Přípojky vpustí a liniového odvodnění zpevněných ploch a areálová
kanalizace jsou navrženy z kanalizačního potrubí PVC KG, SN 8, včetně
revizních plastových kanalizačních šachet DN600 (např. výrobce WAVIN).
Šachty budou osazeny kruhovými litinovými šachtovými poklopy tř. D400 s
odvětráním v pojízdné části nebo poklopy tř. D400 a tř. B125, bez odvětrání v
nepojízdné části. Trubní materiál obou přípojek bude zvolen dle požadavku
správce, předběžně uvažováno s kameninovým potrubím s pryžovým
těsněním a betonovými prefabrikovanými šachtami EURO DN1000.
Zemní práce:
Veškeré venkovní kanalizační potrubí bude vedeno v nezámrzné
hloubce. Potrubí z neměkčeného PVC bude pokládáno do štěrkopískového
podsypu fr. 0-16mm tl. 100mm tak, aby trubky ležely na terénu v celé délce.
Potrubí bude zasypáváno tímto štěrkopískem 100mm nad vrch potrubí. Pro
další zásyp je nutné použít vhodný hutnitelný nesoudržný, event. slabě
soudržný materiál tak, aby zásyp trubky byl zhutněn na požadovanou
hodnotu únosnosti pláně. Potrubí bude zasypáváno štěrkopískem nebo
zeminou bez ostrohraných částic 300mm nad horní okraj trubky. Zásyp a
hutnění se provádí po vrstvách cca 15 cm vždy po obou stranách trubky. Nad
vrcholem trubky se v účinné vrstvě tj. 300 mm nad horní okraj nehutní.
Hlavní zásyp výkopu bude proveden dobře hutnitelným hrubozrnným
nesoudržným (event. slabě soudržným) materiálem.
Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechny stávající
podzemní sítě a případně provést kopané sondy, zejména pro stanovení
hloubky stávajících sítí. min. dovolená vzdálenost od ostatních sítí bude
dodržena dle ustanovení ČSN 736005.
Výkop bude proveden dle ČSN 733050, v ochranných pásmech sítí
ručně. Potrubí bude kladeno do rýhy o min. šířce 0,8m. Výkop musí být
řádně zabezpečen. Před provedením zásypu rýhy musí být provedeno
geodetické zaměření skutečného provedení s digitálním zpracováním.
Obnova zpevnění stávajících komunikací bude provedena dle jejich
původní skladby.
Navržené materiály plně odpovídají geologickým podmínkám
zakládání, minimálním hloubkám krytí, způsobu provádění, charakteru
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budoucího využití území a jsou v souladu s provozně-technickými
požadavky provozovatele.
Změny v průběhu výstavby, eventuelně další detaily, které vyplynou
z nových skutečností vzniklých při vlastní výstavbě a nejsou zahrnuty v
tomto projektu, budou řešeny projektantem v rámci autorského dozoru.
Bilance splaškových odpadních vod
Množství splaškových vod bude odpovídat spotřebě pitné vody
v jednotlivých provozech hotelu. Rekapitulujeme zde tabulku spotřeb
uvedenou v kapitole B.II.2.
Provoz

Kapacita

Specifická

Qmax d

Qmax

Směrné číslo

Q rok

počet osob

potř. vody

m3 /den

l /s

roční spotřeby

roční
spotřeba

vody

vody

m³/rok/os

m³/rok

l /jednotka/den

200

Hotelová
část

100 lůžek

(vč.
sportovního

450l /lůžko/den

45

0,52

(60% obsazenost

(upraveno)

12 000

pokojů v roce)

zázemí)
Wellnes

90

220l/os/den

20

0,23

0,24/koupel/os

denně

3 154

(40% obsazenost)
56

Srub

4

153 l/os

0,6

0,01

(využití

2

90 dnů/rok)
1500 náv
Skanzen,

návštěvníků

muzeum

za rok

CELKEM

2 l/os

0,2

0,01

2 l/os

3

∑= 15 159

∑= 65,6 ∑= 0,77

Množství dešťových (srážkových) odpadních vod
Bilance srážkových odpadních vod byla stanovena racionální metodou dle
ČSN 75 6101:2004 a ČSN EN 752-4:1998
Zpevněné plochy, ploché střechy
a komunikace celkem (nad 5% y=0,9):

0,155 ha

y=0,70

Střechy šikmé

0,145 ha

y=0,90
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-

návrhový déšť
s periodicitou
intenzita návrhového deště qs
průměrný roční úhrn srážek v oblasti

15-ti min. déšť
p = 0,5
152 l/s/ha
890 mm/m2 rok

Při použití obecného vzorce racionální, součtové metody:
Qmax = y . Ss . qs

[ l/s]

můžeme stanovit tyto výsledky:
Plocha

Návrhový průtok Qmax

Zpevněné plochy a ploché střechy

16,5 l/s

Střechy šikmé

19,8 l/s

Celkem

36,3 l/s

Celkový roční bilanční odtok

2670 m³/rok

Výpočet návrhových průtoků a dimenze potrubí
Světlost trubního materiálu dešťového systému bude navržena na
základě hydrotechnických výpočtů, součtovou metodou (doba dotoku do 15
minut). Součinitelé odtoku jednotlivých typů ploch stanoveny dle ČSN 75
6101:2004 a ČSN EN 752-4:1998, pro podrobný výpočet stokové sítě.
Bilance splaškových vod odpovídá vypočtené potřebě pitné vody.
Tlakové poměry v síti
Vzhledem k povaze gravitační kanalizace se jedná o beztlakové
proudění s volnou hladinou.
Dotčená ochranná pásma
Uvedenou stavbou bude dotčeno stávající ochranné pásmo:
- podzemní vedení do 110 kV

1,0 m po obou stranách krajního vodiče

- vodovodní potrubí

2 m od povrchu potrubí

- spojovací kabely

1,5 m od krajního kabelu

- kanalizační stoky

2,5 m od povrchu potrubí

Realizací kanalizace se obnoví, resp. vytvoří po dokončení stavby,
kolem potrubí ochranné pásmo ve vzdálenosti 1,5m, resp. 2,5m od líce pláště
každého z krajních potrubí dle zákona č.274/2001 Sb a realizací vodovodních
přípojek 2m od povrchu potrubí. Veškeré činnost v tomto ochranném pásmu
se řídí ustanoveními §23 citovaného zákona. V ochranném pásmu je mimo
jiné zakázáno vysazovat jakékoli stromové nebo keřové kultury.
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Vlivy zvýšeného odběru vody z přírodního zdroje a zvýšeného
odtoku vody z ČOV byly podrobně posouzeny inženýrsko-geologickým
a hydrogeologickým
průzkumem, vsakovacími zkouškami a
biologickým průzkumem, na jejichž základě byly vypracovány odborné
posudky a expertizy a navržena potřebná opatření k omezení jejich
negativních vlivů.. Výsledky těchto průzkumů a posudků jsou uvedeny v
kapitolách C. a D. tohoto oznámení; kompletní posudky jsou v příloze.

B.III.3. ODPADY
Při provozu hotelu Montanie budou, obdobně jako v současnosti,
vznikat odpady, které jsou podle vyhlášky MŽP č.381/2001, kterou se vydává
Katalog odpadů ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a stanoví další seznamy
odpadů k zákonu č. 185/2001 Sb., ve znění zákona 188/2004 Sb. o
odpadech, zařazeny jako:
Katalogové číslo
20
20 01
20 01 21
20 02
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 03

Kategorie
odpadu
-

Název druhu odpadu
KOMUNÁLNÍ ODPADY
Složky z odděleného sběru
(kromě odpadů uvedených v
podskupině 15 01)
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Odpady ze zahrad a parků
Biologicky rozložitelný odpad
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

N
O
O
O

Množství směsného komunálního odpadu se zvýší pouze minimálně,
neboť nedochází k zásadnímu navýšení počtu hostů hotelu. Rovněž ostatní
druhy odpadů budou obdobného složení jako v současnosti.
Komunální odpad bude produkován především hotelovými hosty a
bude ukládán do nádob, jejichž počet bude specifikován v projektové
domumentaci. Předpokládá se rovněž využití nádob na separovaný (tříděný)
odpad, které budou na vhodném místě instalovány.
Dále bude, jak uvedeno, produkováno určité množství dalších druhů
odpadů, a to především z údržby zeleně, komunikací a společných prostor
(např.garáží) a z kancelářského provozu.
Způsob manipulace s odpady a jejich ukládání bude podrobně
uvedeno v projektové dokumentaci.
Všechny odpady budou zneškodňovány na základě smluv s
organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů charakteru O, N.
Smlouvy budou předloženy při kolaudaci stavby hotelu.

LI-VI Praha spol. s r.o.

59

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

Odpady z výstavby
Při výstavbě a stavebních úpravách budou dočasně vznikat odpady
z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací,
umělé hmoty a podobně. Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které
mohou vznikat během realizace stavby, je uveden v následující tabulce.
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu
odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.168/2007
Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a
nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona
č.185/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o odpadech. Povinností
původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady podle požadavků
zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich
minimalizace.
Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude
možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady
o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během
realizace stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že pro instalaci nové technologie budou
nutně provedeny pouze drobné bourací a stavební práce a úpravy stávajících
objektů, bude množství stavebních odpadů rovněž minimální.
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních pracích:
Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

15

-

ODPADNÍ OBALY;
ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ
TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ
ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

-

Obaly

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

Dřevěné obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

17

-

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

O
O
O
O

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ
ODPADY
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

17 02
17 02 01
17 02 02
17 01 03
17 02 04

O
O
O
N

17 03

-

17 03 02

O

17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 06
17 06 03

O
O
O
O
O
O

17 09

-

17 09 03*

N

17 09 04

O

20
20 03
20 03 01

O

Název druhu odpadu
betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami
znečištěné
Asfaltové směsi, dehet a
výrobky z dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Kovy (včetně jejich slitin)
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Izolační materiály
Izolační materiály neobsahující
nebezpečné látky
Jiné stavební a demoliční
odpady
Jiné stavební a demoliční
odpady obsahující nebezpečné
látky
Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
KOMUNÁLNÍ ODPADY
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad

Provozovatel musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a
vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné
odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb. ve
znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je
kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a
jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a
roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu.
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Shromažďovací místa a prostředky musejí být označena v souladu s
požadavky vyhlášky.č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb. Pro
shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet
shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.
Původce odpadů je povinen především:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
b) zajistit přednostní využití odpadů,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto
evidenci archivovat po dobu 5 let,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na
vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace
související s nakládáním s odpady,
i) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní
prostředí v souladu s právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.

B.III.4. OSTATNÍ VÝSTUPY
hluk a vibrace
a) hluk
Zdroji hluku v rekonstruovaném hotelu Montanie budou především
technická zařízení zajišťující chod objektů – jejich vytápění, větrání (případně
chlazení) a provoz výtahů a garáží. Projevuje se rovněž hluk vlastních
osobních automobilů, které zajíždějí na jednotlivá parkovací místa.
Veškerá technická zařízení jsou navržena tak, aby jejich provoz
splňoval platné hygienické limity, a to jak s ohledem na šíření hluku do
exteriéru, tak i uvnitř objektu, kde se hluk šíří jak vlastní konstrukcí domu, tak
i přenosem z prostor se zdroji hluku (VZT, chlazení, garáže) do chráněných
vnitřních prostor (hotelových pokojů).
Hlukově se projevují rovněž dopravní prostředky projíždějící po
okolních komunikacích – v našem případě se jedná o jedinou komunikaci, a
to silnici II/290 – Soušskou.
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Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací stanovuje limity pro hluk na pracovištích a ve
vnitřním a venkovním chráněném prostoru. Tyto limity budou splněny.
Hluk z technických zařízení a obslužné dopravy
Hluk z technických zařízení v objektech (tepelných čerpadel, větracích
a chladících zařízení) bude omezen převážně na vnitřní prostory, v nichž jsou
tato zařízení umístěna. Šíření hluku do chráněných vnitřních i venkovních
prostor bude významně redukováno stavební konstrukcí objektů a použitím
zařízení s nízkými akustickými výkony, dále pak instalací tlumičů hluku na
vzduchotechnická potrubí. Podrobný popis technického řešení těchto provozů
bude uveden v projektové dokumentaci.
Hlukové pozadí je v současné době vytvářeno současným provozem
hotelu Montanie a dalších objektů v areálu a stávající dopravou, a to jak
vyvolanou obslužnou dopravou hotelu Montanie, tak i tranzitní dopravou po
Soušské ulici. Jiné zdroje se v okolí areálu hotelu nevyskytují.
Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce stávajícího areálu hotelu
Montanie spočívá především ve výstavbě nových objektů řešených po
architektonické i technické stránce na vysoké úrovni a vedoucích ke zvýšení
standardu ubytování a služeb při prakticky stejné ubytovací kapacitě, lze
konstatovat, že hluk ze stacionárních i dopravních zdrojů hluku se po
rekonstrukci prakticky nezvýší. V širokém okolí areálu hotelu se nevyskytují
žádné chráněné prostory z hlediska hluku, které by provoz hotelu mohl
ovlivnit.
Nejbližšími chráněnými obytnými objekty (chráněným venkovním
prostorem staveb) ve smyslu nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou rodinné domy a rekreační
objekty ve městě Desné, vzdálené stovky metrů od areálu hotelu.
Popis hlukové situace po realizaci záměru v dané lokalitě je diskutován
v kapitole D.I.3 – vliv na hlukovou situaci.

b) vibrace
V objektech hotelu Montanie se zdroje vibrací nevyskytují, veškerá
technická zařízení musí být v dobrém technickém stavu a uložena tak, a by
nemohlo dojít k přenosu hluku a případného chvění do konstrukce domů.
Jedná se především o vzduchotechnická a klimatizační zařízení a osobní
výtahy.

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
záření radioaktivní, elektromagnetické
V objektech hotelu Montanie nebudou instalována zařízení, která
by byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
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ČÁST C. ÚDAJE O
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.

STAVU

ŽIVOTNÍHO

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

PROSTŘEDÍ

ENVIRONMENTÁLNÍCH

Posuzovaná lokalita pro rekonstrukci hotelu Montanie leží
v ochranném pásmu II. stupně vodárenské nádrže Souš, která je určena
výhradně pro zásobování pitnou vodou. Stávající rozsah a režim ochranných
pásem (dříve PHO) I. a II. stupně byl vyhlášen 20.7.1994 rozhodnutím
referátu životního prostředí okresního úřadu Jablonec nad Nisou (č.j. ŽP
2541/1994/235.1). Ochranné pásmo prvního stupně se podle § 3 vyhlášky č.
137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, stanovuje jako
souvislé území pro celou plochu hladiny při maximálním vzdutí rozšířenou o
pruh o minimální šířce 50 m nad maximální kótu vzdutí podél celé nádrže.
Provozovatelem vodárenské nádrže je podnik Povodí Labe, státní
podnik. Úpravnu vody provozuje SČVK a.s. (pobočka Jablonec nad Nisou).
Areál hotelu Montanie leží mimo maloplošná zvláště chráněná území,
leží však ve III. zóně velkoplošného chráněného území Chráněná
krajinná oblast Jizerské hory (CHKO).
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla zřízena výnosem
Ministerstva kultury a informací č. j. 13853/67 ze dne 8. 12. 1967, s účinností
od 1. 1. 1968. Zároveň s výnosem byl vydán statut CHKO Jizerské hory,
kterým se zřizuje správa CHKO a vymezuje její působnost. Pro toto CHKO
platí v současné době Plán péče CHKO Jizerské hory schváleného na léta
1997 – 2006, platnost byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí ČR (č. j.: 620/1328/05) do roku 2011.
Z tohoto umístění záměru vyplývá nutnost navrhnout pro výstavbu a
provozu hotelu taková opatření, která zajistí požadovanou ochranu
jednotlivých složek životního prostředí v souladu s platnými předpisy pro
tento typ chráněných území a pro ochranu vodního zdroje.
V dalším textu této kapitoly C. a v přílohách oznámení je na základě
provedených průzkumů a posudků podrobně popsán stav jednotlivých složek
životního prostředí v místě a okolí posuzovaného záměru a jsou navržena
detailní opatření pro jejich ochranu. Tato opatření byla projednána se správou
CHKO, MÚ Desná, Povodím Labe i dalšími dotčenými orgány státní správy a
jejich připomínky a požadavky byly do návrhů následně promítnuty. Vlivy
posuzovaného záměru na životní prostředí a navržená opatření jsou
podrobně uvedeny v kapitole D. tohoto oznámení.
Schopnost lokality snést zátěž výstavby navrženého záměru bez
narušení trvalé udržitelnosti je v případě realizace všech navržených opatření
nepochybná.
Při realizaci těchto opatření lze konstatovat, že modernizací areálu
hotelu Montanie se životní prostředí v dané lokalitě nezhorší a že navržená
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opatření, např. na ochranu obojživelníků) se pozitivně projeví v rámci ochrany
přírody.
Nebude docházet ke znečištění ovzduší – areál nebude s výjimkou
automobilové dopravy zdrojem emisí.
Přírodní zdroje se na lokalitě navržené výstavby nenachází.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace
vedoucí k předpokladu jejich existence.
Z pohledu stávající únosnosti prostředí se nejedná o nadlimitně
ovlivněnou lokalitu, jedná se naopak o území přírodně velmi hodnotné a
se zachovalými ekosystémy.
C.I.1. Ekosystém
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního
prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a
předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém
prostoru a čase.
Budoucí využívání plochy se od stávajícího využití prakticky nemění, a
to ani po kapacitní stránce. Stejně tak zůstává zachována velikost areálu
hotelu Montanie, dojde pouze k náhradě stávajících hlavních objektů
moderními stavbami splňujícími veškeré ekologické i energetické standardy.
Ostatní objekty, včetně ČOV, budou rekonstruovány. Budou realizována
opatření na ochranu obojživelníků, která přispějí k jejich ochraně, zejména
v rámci areálu hotelu a při překonávání komunikace Soušská.
Nedojde tedy k narušení ekosystémů.
C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny je definován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu (zákon č. 114/1992
Sb., § 3, /1a/). Podstatou tohoto systému je vytvořit vzájemně propojenou síť
stabilních společenstev, které posilují biologickou rozmanitost a ekologickou
stabilitu a umožňují mj. migraci organismů skrz území. Hierarchicky se ÚSES
rozlišuje na nadregionální (NR), regionální (R) a lokální (L). Pro jednotlivé
úrovně a skladebné prvky ÚSES (především biocentra - BC a biokoridory BK) jsou stanoveny v závislosti na typu společenstev prostorové a funkční
parametry, jako rozhodující kriteria pro vymezování ÚSES.
Systém se stává závazný po vymezení a upřesnění v územně
plánovací dokumentaci, jehož je povinnou součástí. Z hlediska územního
plánování představuje ÚSES limitu využití území, kterou je nutno respektovat
a jako hodnotu území ve veřejném zájmu rozvíjet a chránit. ÚSES může být
v návrhu tvořen v reálu existujícími i neexistujícími (= k návrhu na založení)
společenstvy skladebných prvků. Z toho důvodu může být jako systém po
určitou dobu nefunkční, částečně funkční či funkční.
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Vztah záměru k nadregionálnímu a regionálnímu ÚSES
Záměr nezasahuje do žádného z prvků nadregionálního nebo
regionálního ÚSES.
Nejbližšími prvky nadřazeného ÚSES jsou NRBC 83 Rašeliniště Jizery
(cca 2,4 km V), RBC 1263 Bílá Desná (cca 1,2 km Z) a RBK 652 Bílá Desná
– K 30 (cca 2,2 km J) – viz následující mapka.
Záměr nezasahuje do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru.
Nadregionální a regionální ÚSES v okolí záměru (zdroj: ÚTP ÚSES ČR)

Vztah záměru k lokálnímu ÚSES
Lokální ÚSES je vymezen v územním plánu sídelního útvaru Desná,
sousední obec Kořenov nemá ÚSES zahrnut v hlavním výkresu ÚP SÚ
Kořenov. Vymezení ÚSES pro širší okolí tak bylo čerpáno z Územně
analytických podkladů ORP Tanvald, jev ÚAP č. 021.
V ÚP SÚ Desná je vymezena trasa lokálního biokoridoru, která vede
podél přehrady Souš, mezi jejím levým břehem a komunikací, tedy v PHO I.
stupně. Z tohoto biokoridoru se cca 200 metrů severním směrem odděluje
další lokální biokoridor vedoucí podél vodního toku do lokálního biocentra na
území obce Kořenov.
Nejbližší lokální biocentra se nacházejí cca 500 m SV a JZ směrem od
lokality záměru.
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Lokální ÚSES v okolí záměru (zdroj: ÚP SÚ Desná a ÚAP ORP Tanvald)

Rekonstrukce hotelu Montanie neovlivní lokální biokoridor. K jeho
ovlivnění by v žádném případě nemělo dojít i vzhledem k jeho umístění v I. st.
PHO. V úvahu by připadala maximálně havárie většího rozsahu během
výstavby. Způsob vedení stavby a navržená ochranná opatření takovouto
situaci prakticky zcela vylučují.
Celkový vliv záměru na prvky ÚSES je z těchto důvodů hodnocen jako
málo významný.
C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 3 odst. 1 (b)
vyplývá, že za VKP jsou považovány ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající
k udržení její stability. VKP přímo definované zákonem jsou: lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona). Dále jsou za
VKP považovány jiné části přírody, které zaregistruje orgán ochrany přírody
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(tzv. registrované VKP). Těmi mohou být například mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, skalní útvary apod. Všechny VKP jsou podle zákona č.
114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením. K případným
zásahům, které by mohly vést k poškození VKP, je nutné opatřit si závazné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
Registrované VKP se v rámci území CHKO Jizerské hory
nenacházejí. Záměr pak sousedí s VKP ze zákona, jímž je les a vodní
plocha.
Památné stromy
Podle údajů z Ústředního seznamu ochrany přírody se v k. ú. Desná III
nenachází žádný památný strom vyhlášený podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny (§ 46).
Dřeviny rostoucí mimo les
Dle zákona č. 114/1992 Sb. je za dřevinu rostoucí mimo les
považován: „… strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině
i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.“ (§ 3, i)
Areál hotelu je umístěn v zeleni, která přímo navazuje na plochy lesa,
resp. zeleň areálu přímo přechází v les. Tomu odpovídá i skladba dřevin,
která je v převážné většině tvořena smrkem ztepilým (Picea abies L.), místy
a hlavně v náletu se vyskytuje bříza bělokorá (Betula pendula) a vrba jíva
(Salix caprea). Ojedinělý je výskyt jedinců buku lesního (Fagus sylvatica) a
javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Mezi budovami areálu jsou vzrostlé
břízy, jilmy a ojedinělé výsadby nízkých borovic, nově je u budov vysazeno
několik mladých jedinců okrasných dřevin.
Vzrostlé břízy a jilmy, rostoucí mezi budovami, jsou většinou špatně
větvení jedinci (vidlicovité rozvětvení v horní části koruny zvyšuje riziko
rozlomení a pádu větví), s počínajícími známkami snižování vitality a
zdravotního stavu. Část má deformované a pokřivené kmeny, stromy začínají
být na hranici životnosti. Bříza je navíc jeden z nejrozšířenějších alergenů,
tedy dřevina do rekreačního areálu méně vhodná.
Porosty smrků uvnitř areálu tvoří poměrně hustě zapojené skupiny.
Díky tomu jsou smrky vysoko vyvětvené a tudíž ze sadovnického hlediska
nepříliš hodnotné. Výjimku tvoří několik jedinců většinou na okrajích porostů
nebo mladšího věku, které jsou více zavětvené a sadovnicky hodnotnější.
Věk smrků v areálu se pohybuje většinou od 60 let výše (určeno dle obvodu
kmene), místy s nálety různého stáří. Z hlediska zdravotního stavu a
fyziologické vitality jsou stromy většinou v poměrně dobrém stavu.
Podrobnější informace jsou uvedeny v dendrologickém průzkumu v příloze
tohoto oznámení.
Vzhledem k umístění areálu a jeho nejbližšímu okolí nejsou náhradní
výsadby považovány za nezbytně nutné. Pokud by sadovnické úpravy byly
navrhovány, měly by řešit celý areál komplexně a vzhledem k umístění
v CHKO za využití pouze původních druhů rostlin a dřevin.

LI-VI Praha spol. s r.o.

68

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

Při realizaci záměru dojde ke kácení dřevin v rámci areálu hotelu
Montanie. Dřeviny v areálu jsou hodnotné spíše z lesnického hlediska,
vzhledem k tomu, že se však jedná o nelesní zeleň, jsou porosty z pohledu
sadovnického průměrné až podprůměrné. Vliv na dřeviny rostoucí mimo les
je tak hodnocen mírně negativní.
Podmínky ke kácení dřevin rostoucích mimo les:
Kácení dřevin rostoucích mimo les smí být prováděno pouze v souladu
s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcím předpisem
(vyhl. č. 395/1992 Sb.); povolení ke kácení dřevin vydává orgán ochrany
přírody. O povolení ke kácení dřevin musí požádat vlastník pozemku nebo
nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.
C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb.
Areál hotelu Montanie leží mimo maloplošná zvláště chráněná
území, leží však ve III. zóně velkoplošného chráněného území Chráněná
krajinná oblast Jizerské hory.
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla zřízena výnosem
Ministerstva kultury a informací č. j. 13853/67 ze dne 8.12.1967, s účinností
od 1.1.1968. Zároveň s výnosem byl vydán statut CHKO Jizerské hory,
kterým se zřizuje správa CHKO a vymezuje její působnost. Pro toto CHKO
platí v současné době Plán péče CHKO Jizerské hory schváleného na léta
1997 – 2006, platnost byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí ČR (č. j.: 620/1328/05) do roku 2011.
Území CHKO je členěno do čtyř zón k bližšímu určení stupně a
způsobu ochrany přírody a krajiny. Do III. zóny (kompromisní) jsou zařazena
území značně pozměněná lidskou činností s místně uchovanými přírodními
hodnotami, zejména lesní ekosystémy se značně pozměněnou druhovou
skladbou, zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů s neúplným
systémem ekologické stability a nesouvisle a rozptýleně zastavěné části sídel
s převahou dochované místně tradiční zástavby.
III. zóna je na území CHKO vymezena ve dvou prostorech, odlišných
celkovým charakterem krajiny, druhy činností a různým legislativním
zajištěním:
a) území na lesní půdě (převážně souvislý lesní komplex), kde je
hlavní aktivitou lesní hospodářství, a dále vodohospodářství,
pohybová rekreace, turistika a sport.
b) území na nelesní půdě, kde jsou hlavními aktivitami zemědělství,
pobytová i pohybová rekreace, bydlení, turistika, sport, doprava,
vodohospodářství.
Cílem ve III. zóně je ochrana dochovaných přírodních prvků a
uchování krajinného rázu, dotvoření funkčního systému ekologické stability
krajiny zvyšováním druhové a prostorové pestrosti ekosystémů a
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usměrňováním lidské činnosti v tomto smyslu. Dle výše zmíněného Plánu
péče lze na území III. zóny umísťovat a povolovat stavby v místě potřebné
pro ekologicky vhodné hospodaření na zemědělské a lesní půdě, s vodami,
horninami, větrnou a sluneční energií a stavby pro bydlení, služby a
ekologicky nezávadnou drobnou výrobu, respektující typickou urbanistickou
strukturu zástavby, napojenou na stávající trvale sjízdné komunikace a
architektonicky navazující na místně tradiční a slohové stavby. Další
podmínky z Plánu péče pro III. zónu:
• Umožnit dostavbu účelově zdůvodněných hospodářských staveb
(včetně garáží) architektonicky podřízených stavbě hlavní.
• Změnu využití stávajících objektů podřídit ochrannému režimu zón a
krajinného rázu.
• Inženýrské sítě povolovat pouze v rozsahu nezasahujícím do
přírodního stavu a ekologických funkcí místa (likvidace zeleně,
stávající luční vegetace).
• Nepovolovat terénní úpravy, které mění krajinný ráz.
• Sadové úpravy většího rozsahu povolovat pouze se souhlasem
Správy CHKO.
• Povolovat pouze přenosné lyžařské vleky.
• Povolovat pouze sportovní zařízení, která nepoškodí reliéf terénu a
přírodní stav vegetace.
• Obnovy místních původních cest a nových přístupových cest ke
stávajícím objektům povolovat pouze bez výrazných terénních
zásahů, s povrchem a technickými úpravami přírodě blízkým
způsobem z místních materiálů (obnova původních kamenných
zídek, plynulé svahování a zatravnění, propustný povrch).
• Odstavování vozidel a garážování řešit při trvale průjezdných
komunikacích.
• Důsledně dokončovat terénní a sadové úpravy.
Pro pobytovou rekreaci komerční je pak v kapitole 3.2.6 Plánu péče
uvedeno následující:
• Novostavby umisťovat výhradně ve IV. zóně
• Adaptace stávajících objektů pro účely kapacitní rekreace povolovat
pouze ve IV. zóně
• Ve III., případně v II. zóně, komerční ubytovací zařízení podřídit
ochrannému režimu těchto zón a krajinného rázu i za cenu nižší
ubytovací kapacity objektu
Jak již bylo uvedeno, platnost citovaného Plánu péče končí v roce
2011, v současné době je zřejmě Správou CHKO Jizerské hory připravován
nový plán péče na další období (zpravidla 10 let).

LI-VI Praha spol. s r.o.

70

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

Posuzovaný záměr ve vztahu k omezením ve III. zóně (a pobytové
rekreaci komerční) CHKO Jizerského hory musí tedy být v souladu
s požadavky týkajícími se krajinného rázu. Architektonická studie záměru
rekonstrukce hotelu Montanie byla proto s předstihem předložena SCHKO
k vyjádření a na základě připomínek byla navrhovaná zástavba objemově
zmenšena a pohledově upravena. S tímto upraveným řešením areálu hotelu
Montanie následně Správa CHKO souhlasila. Pro stanovení vlivu záměru na
krajinný ráz byl v rámci zpracování tohoto oznámení vypracován v souladu
s platnou metodikou AOPK posudek, který hodnotí vliv záměru na krajinu a
krajinný ráz. Hlavní části tohoto posudku jsou shrnuty v kapitole D., celý
posudek je v příloze tohoto oznámení.
Ostatní vlivy na zvláště chráněná území, i s přihlédnutím
k omezením ve III. zóně, lze hodnotit jako nevýznamné.
C.I.5. Území přírodních parků (PP)
Území vyhlášených přírodních parků, jimiž se rozumí dle § 12, odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, území s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které není zvláště jinak
chráněno dle citovaného zákona, se v okolí pozemků pro navrhovanou
výstavbu bytových domů nenachází.
Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují
činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného
stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní
hodnoty.
Přírodní parky se v rámci území CHKO Jizerské hory nenacházejí.
C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) – NATURA
2000
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definuje Naturu
2000 jako: „celistvou evropskou soustavu území se stanoveným stupněm
ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů
v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.“ Na území České republiky je
Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami
(EVL), které požívají smluvní ochranu (§ 39) nebo jsou chráněny jako zvláště
chráněné území (§ 14).
Areál hotelu Montanie se nachází mimo ptačí oblasti (nejbližší je
PO Jizerské hory - CZ0511008, cca 2,4 km S) i evropsky významné
lokality (nejbližšími EVL jsou Bílá Desná - kanál protržené přehrady CZ0513657, cca 2,4 km SZ, Bukovec - CZ0510405, cca 2,7 km SV a
Krkonoše - CZ0524044, cca 3,5 km JV). Správa CHKO Jizerské hory ve
stanovisku (č. j. 02544/JH/2010 ze dne 24. 8. 2010) vyloučila významný vliv
záměru na evropsky významné lokality zařazené v rámci CHKO Jizerské hory
do Národního seznamu anebo na Ptačí oblast Jizerské hory (viz mapka)
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Zonace CHKO Jizerské hory a soustava NATURA 2000

Správa CHKO Jizerské hory vydala dne 24.8.2010 na žádost firmy U24, s.r.o., (zpracovatele biologických posudků), pro uvedený záměr výstavby
hotelu Montanie stanovisko, v němž je uvedeno, že lze vyloučit významný
vliv záměru na evropsky významné lokality zařazené v rámci CHKO
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Jizerské hory do Národního seznamu nebo na vymezenou Ptačí oblast
Jizerské hory.
C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Z Územního plánu obce Desná ani z výpisu katastru nemovitostí
nebylo zjištěno, že by se v zájmové lokalitě nacházelo památkově chráněné
území, nebo území jinak historicky, kulturně či archeologicky významné.
Pozemky v k.ú. Desná III, určené pro výstavbu hotelu Montanie, neleží
v památkově chráněném území, ale jsou situovány v rozsáhlém chráněném
území (přírodním, CHKO).
Investor je povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska
archeologických výzkumů a nálezů (zákona č. 20/1978 Sb., o státní
památkové péči ve znění zákona č. 242/92 Sb.).
Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby
v území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného
výzkumu. Veškeré zemní práce a skrývku bude nutné od jejich zahájení
sledovat a dokumentovat. Mimo tyto práce bude nutné provést výzkum
v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny
archeologické struktury.
Realizací záměru nebudou území historického, kulturního nebo
archeologického významu dotčena.
C.I.8. Území hustě zalidněná
Záměr stavby je situován v městě Desné, v místní části Desná III,
v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a v těsném sousedství přehradní
nádrže Souš. Okolní pozemky jsou převážně zalesněny a v blízkém ani
vzdálenějším okolí se nenachází obytná zástavba. S výjimkou areálu hotelu
Montanie se této lokalitě jiné objekty nenacházejí.
V současné době má město Desná 3 484 obyvatel, z toho 1 696 jsou
muži a 1 788 ženy. Katastrální plocha obce je 1 258 ha, průměrná hustota je
tedy 277 obyvatel /km2, avšak rozložení obyvatel je velmi nerovnoměrné.
Směrem k severu k přehradě Souš je zástavba postupně řidší a jednotlivé
objekty jsou zde od sebe značně vzdáleny.
C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Z pohledu ochrany životního prostředí lze dané území ležící v CHKO
Jizerské hory a v ochranném pásmu vodního zdroje charakterizovat jako
lokalitu s mimořádně zachovaným životním prostředím s minimální zátěží
hlukem a emisemi.
Vlastní záměr navrhované rekonstrukce (výstavby) hotelu Montanie
tento stav prakticky vůbec nezhorší, neboť se prakticky nejedná o navýšení
ubytovací kapacity hotelu (zvýšení počtu lůžek z 96 na 100 je zanedbatelné)
a rovněž minimální bude navýšení obslužné dopravy.
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Tato změna se v daném území prakticky vůbec neprojeví.
C.I.10. Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže nejsou v zájmovém území předpokládány.
C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny.
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C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Lokalita pro realizaci záměru „Hotel Montanie“ je v současné době
klidnou oblastí dostatečně vzdálenou od zdrojů hluku a emisí. Nachází se
v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a v ochranném pásmu vodního
zdroje. V tomto území je nutno dodržovat přísný režim ochrany všech složek
přírody a krajiny a rovněž ochran zdroje pitné vody – přehradní nádrže Souš.
Z toho vyplývá i řada omezení týkající se výstavby a provozu objektů
v CHKO Jizerské hory a PHO vodního zdroje Souš a rovněž i dopravy na
komunikaci II/290 (Soušské), a to včetně dopravního režimu, zákazu vjezdu
vozidel nad 3,5 t a vozidel s nákladem nebezpečným vodě. Silnice má rovněž
vybudována ochranná opatření s lapoly pro záchyt případných úkapů ropných
látek a má stanoven speciální režim údržby. Úsek mezi přehradou Souš a
areálem hotelu Montanie je v zimě udržován sjízdný pluhováním, další část
komunikace je v zimním období uzavřena a je využívána pouze jako běžecká
stopa.
Dodržování všech těchto nařízení je přísně kontrolováno správou
CHKO a Povodím Labe a všichni návštěvníci hotelu Montanie jsou na nutnost
dodržování těchto nařízení důsledně upozorňováni.
Lze tedy konstatovat, že daný stav životního prostředí je velmi dobrý a
že je třeba ho ve stejné kvalitě zachovat i v budoucnu. Záměr rekonstrukce
hotelu Montanie není s tímto cílem v rozporu. Navržené objekty a veškerá
doprovodná opatření, která jsou pro rekonstrukci areálu hotelu v tomto
oznámení detailně navržena a budou realizována (např. ochrana
obojživelníků), byla podrobně diskutována se správou CHKO i Povodím Labe
a jejich připomínky a požadavky byly do návrhů zahrnuty a zohledněny.
V následujících kapitolách části C.II. jsou jednotlivé složky životního
prostředí detailně zdokumentovány na základě provedených rešerší a
průzkumů.
V části D. jsou pak popsány předpokládané vlivy záměru na tyto složky
životního prostředí a jsou zde uvedena opatření na kompenzaci jejich
negativních vlivů, pokud se takového vlivy předpokládají.

C.II.1 Ovzduší a klima
1) Klima
Podle Atlasu podnebí Česka (ČHMÚ Praha v koedici s Univerzitou
Palackého Olomouc, 2007) spadá prostor do oblasti s ročním úhrnem srážek
přes 1 200 mm.
Dle Quitta (1971) leží zájmové území v prostoru styku chladných
oblastí CH6 a CH7. Je pro ně charakteristické vlhké, mírně chladné krátké až
velmi krátké léto, dlouhé přechodné období s chladným jarem a mírně
chladným podzimem a dlouhá až velmi dlouhá zima s dlouhým trváním
sněhové pokrývky.
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Podle údajů z nejbližší srážkoměrné stanice (Desná, Souš, 772 m n.
m.) se dlouhodobý roční úhrn srážek pohybuje mírně přes 1 300 mm. Podíl
průměrných měsíčních úhrnů srážek za léta 1901-50*, resp. 1951-80** je
následující (údaje v mm):
stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII IV-IX X-III

rok

Desná, Souš*

131 106 87 92 90 109 131 132 98 110 111 115 625 660 1 312

Desná, Souš**

113 90 88 86 105 124 145 113 101 100 107 140 674 638 1 312

Jak je patrné z výše uvedeného, dlouhodobý celkový roční srážkový
úhrn se v zásadě nemění, dochází však ke změně v jeho rozložení, konkr.
k přesunu určitého objemu srážek do vegetačního období. Dochází tím
k jistému ochuzení podzemního odtoku, neboť tavné vody ze sněhu jsou jeho
významným dotačním činitelem.
2) Kvalita ovzduší
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě:
Lokalita, v níž se nachází posuzovaný záměr, leží ve spodní části
údolního svahu Černé Desné v nadmořské výšce mezi 770 až 790 m.
Pozemek je skloněný v jihozápadním směru k osní partii údolí.
Jedná se o území v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vzdálené
od zdrojů znečišťování ovzduší a dobře provětrávané. Lze jednoznačně
konstatovat, že se jedná o rekreační oblast ceněnou mimo jiné pro velmi
kvalitní ovzduší s minimálním imisním zatížením. Tuto skutečnost dokládají i
data z měřící stanice AIM Souš. Stanice se nachází u přehradní nádrže Souš
vedle domku hrázného, je tedy od areálu hotelu Montanie vzdálena pouze
cca 300 m. Údaje z této měřící stanice jsou tedy reprezentativní i pro areál
hotelu Montanie.
Základní údaje o měřící stanici
Kód lokality:
LSOU
Název:
Souš
Stát:
Česká republika
Vlastník:
Český hydrometeorologický ústav
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Obec (ZÚJ):
Desná
Klasifikace
Zkratka:
B/R/N-REG
EOI - typ stanice:
pozaďová
EOI - typ zóny:
venkovská
EOI - charakteristika zóny:
přírodní
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Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:

uvnitř ekosystému
regionální
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice:
50° 47´ 22.726" sš 15° 19´ 10.859" vd
Nadmořská výška:
771 m
Doplňující údaje
Terén:
rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina:
trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost:
oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Vedle domku hrázného VD Souš, ve volné krajině, na rovině v náhorní poloze vedle
vodní nádrže.
Seznam měřicích programů:
Kód
Typ
LSOUA

Automatizovaný měřicí program

LSOUT

Měření těžkých kovů v SPM

LSOU0

Měření těžkých kovů v PM10

LSOUM

Manuální měřicí program

Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.07.1970
Datum zániku:
V následujících tabulkách je porovnání hodnot imisních koncentrací
z jednotlivých stanic Libereckého kraje pro říjen 2010, III. čtvrtletí 2010 a rok
2009.
Imisní koncentrace v Libereckém kraji za měsíc říjen 2010:
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Imisní koncentrace v Libereckém kraji za III.čtvrtletí roku 2010:

Údaje imisních ročních koncentrací za rok 2009 v Libereckém kraji:
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V následujících tabulkách jsou uvedena data naměřená na stanici Souš
v roce 2009 - Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky:
NO2 - oxid dusičitý
Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Organizace:
KMPL Staré č. ISKO Max. 19 MV VoL 50% Kv Max.
95% Kv 50% Kv X1q X2q X3q X4q X S
N
Lokalita
98% Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Datum Datum VoM 98% Kv Datum

LSOU
A

50,5
ČHMÚ
1022
Souš

38,8

0

10.01. 17.01.

0

5,2

31,4 ~

14,7

24,3 20.02. ~

~

5,1 9,7 4,6 4,2 8,5 6,7 4,37 355
20,5 90 88 90 87 5,7 1,76

3

40506

SO2 - oxid siřičitý
Hodinové hodnoty
Organizace:
KMPL Staré č. ISKO Max. 25 MV VoL
Lokalita
Datum Datum VoM

LSOU
A

50,9
ČHMÚ
1022
Souš

26,4

0

28.09. 21.03.

0

Denní hodnoty

50%
Kv

Max.

4 MV

50%
Kv

VoL

98%
95%
Datum Datum
Kv
Kv

2,7

17,9

Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
X1q X2q X3q X4q X

S

98%
C1q C2q C3q C4q XG SG
Kv

13,6

0

14,6 14.01. 07.01.

7,8

N
dv

2,8 4,9 3,4 2,5 3,4 3,6 2,47 361
10,6 90 90 90 91 2,9 1,81

2

40504

PM10 - částice PM10
Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Organizace:
KMPL Staré č. ISKO Max.
95% Kv 50% Kv Max. 36 MV VoL 50% Kv X1q X2q X3q X4q X
S N
Lokalita
Datum 99.9% Kv 98% Kv Datum Datum VoM 98% Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv

LSOU
M

ČHMÚ
99
Souš

~~

~

~

60,0

23,0

1

12,0 14,1 14,8 13,0 12,4 13,6 8,00 358

~~

~

~ 05.04. 10.09.

1

34,0

199708
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Přípustné limity ročních koncentrací uvádí následující tabulka
znečišťující látka

Kr limit [ μg/m3 ]

NOx

80 *)

NO2

40

PM10

40

benzen

5

CO

nestanoven
*) již neplatný limit

C.II.2 Voda
Areál hotelu Montanie se nachází na levém břehu přehradní
nádrže Souš, cca 400 m od přehradní hráze. Leží v pásmu hygienické
ochrany II. stupně.
Přehradní nádrž Souš na Černé Desné byla vybudována především
pro tyto účely:
•

akumulace vody pro vodárenské účely v množství 320 l.s-1 pro
aglomeraci Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska

•

částečná ochrana území ležícího pod nádrží před velkými vodami

•

zajištění trvalého minimálního průtoku

•

možnost nadlepšení průtoku při havarijním znečištění toku pod nádrží
účelové rybí hospodářství

LI-VI Praha spol. s r.o.

80

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

Popis vodního díla Souš
Hráz přehrady Souš je sypaná, zemní, přímá. Jako stabilizační
materiál byly použity hlinité písky s drobným štěrkem z místních zdrojů.
Těsnění hráze tvoří jílová vrstva na návodní straně a betonová zeď v patě
hráze do hloubky 8 m. V podélné ose hráze v místě bývalého řečiště je
těsnící jílová patka. Návodní svah přehrady je opevněn žulovou dlažbou do
betonu. Vzdušní strana hráze je opevněna kamennou rovnaninou. K
převedení vod slouží dvě spodní výpusti o průměru 1000 mm, délky 12,5 m,
opatřené dvěma šoupátkovými uzávěry, ovládanými ze strojovny šoupátkové
věže. Komorou uzávěru je štola spodních výpustí rozdělená na dvě části, na
část tlakovou (přívodní) o délce 87 m a na část beztlakovou (odpadní) o délce
63,5 m. V příčném řezu je spodní část štoly obdélníková, horní část je ve
tvaru půlkruhového oblouku o poloměru 1,5 m. Šířka štoly je 3 m, výška v ose
2,5 m. Štola je zaústěna do vývaru dlouhého 62 m a hlubokého 0,2 m.
Maximální kapacita spodních výpustí je 22,4 m3.s-1. Boční, nehrazený přeliv
na levé straně hráze je 66,5 m dlouhý, s přelivnou hranou na kótě 768,17 m
n.m. a slouží k převádění povodňových průtoků. Odpad od přelivu je
kaskádový a skládá se z osmi stupňů o výšce 2–2,5 m. Odběr vody pro
vodárenské využití se provádí z věžového objektu vysokého 19,1 m
umístěného v přehradní nádrži. Podle kvality vody v nádrži je možné odběr
uskutečnit ze dvou výškových úrovní. Odtud je surová voda vedena ocelovým
potrubím průměru 800 mm uloženým ve štole délky 195 m k patě hráze a
dále k úpravně vody potrubím uloženým v zemi. Základním technologickým
prvkem úpravny vody na pravém břehu Černé Desné pod přehradou je
zvyšování uhličitanové tvrdosti a odstraňování její agresivity. Dále se zde
upravuje barevnost a oxidovatelnost. Upravená voda je pak odváděna
ocelovým potrubím o průměru 600 mm přes přerušovací komoru nad Desnou
do vodojemu o objemu 600 m3 v Tanvaldu. Dále pak potrubím o průměru 500
mm přes Smržovku a Lučany do druhé přerušovací komory v Nové Vsi a
odtud do Jablonce nad Nisou k vodojemu na Bartlově Vrchu o celkovém
objemu 6 000 m3. Celková délka přívodního potrubí je 15 730 m.
Vápnění nádrže
V průběhu 80. let bylo téměř celé povodí vodní nádrže Souš
odlesněno. Po tomto zásahu se zvýšil transport organických látek
doprovázený vyššími koncentracemi hliníku. Zejména v období jarního tání
bylo obtížné při úpravě chladných a kyselých sněhových vod dosáhnout
požadované jakosti pitné vody. Účinné řešení těchto obtíží přináší od roku
1996 alkalizace celého vodního prostoru velmi jemně mletým vápencem.
Akumulované sněhové vody se tímto materiálem velmi rychle alkalizují. Nad
hladinou přehradního jezera je vápenec každoročně rozptylován ze
speciálního letadla. Vhodné hydrologické parametry nádrže umožňují
zachovat příznivé poměry i několik měsíců po zásahu. Vedle snazší
upravitelnosti surové vody jsou aplikací mletého vápence vytvářeny i
podmínky pro rozvoj některých živočichů. V nádrží se obnovila plnohodnotná
populace sivena amerického a podél vodní plochy je zaznamenáno velké
množství některých druhů obojživelníku (čolek horský, skokan hnědý nebo
ropucha obecná). Přestože na úpravně vody byla v poslední době úspěšně
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instalována některá technická opatření, má tato v České republice unikátní
metoda stále svou nenahraditelnou funkci.

Technická data (výškový systém Balt p.v.):
kóta koruny hráze

771,29 m n.m.

délka hráze v koruně

364 m

šířka hráze v koruně

7,10 m

výška hráze nad základem

25 m

kóta bezpečnostního přelivu

768,17 m n.m.

průtočná kapacita přelivu

126,91 m3.s-1

celkový objem nádrže

7,561 mil. m3

zásobní prostor

ovladatelný prostor

neovladatelný prostor

kóta

766,45 m n.m.

objem

4,621 mil. m3

kóta

768,17 m n.m.

objem

6,352 mil. m3

kóta

769,65 m n.m.

objem

1,209 mil. m3

max. zatopená plocha

85,89 ha

Hydrologické údaje:
plocha povodí

13,96 km2

prům. dlouhodobá roční výška srážek

1457 mm

prům. dlouhodobý roční průtok

0,508 m3.s-1

průtok Q100

89,8 m3.s-1
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V dalším textu uvádíme základní údaje o řece Desné a jejích horních
tocích – Černé a Bílé Desné
Černá Desná
Pramen: Pramení v Libereckém kraji, západně od Černého vrchu, ve výšce
879 m n.m..
Délka toku:10 km
Na svém toku si udržuje jihovýchodní směr a podobně jako Bílá Desná
teče Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské hory. Na říčce byla v roce 1915
ukončena stavba přehradní nádrže Souš se zemní sypanou 23 metrů
vysokou hrází. Přehrada prošla v letech 1924 až 1927 rekonstrukcí a od
60.let 20.století slouží jako zásobárna pitné vody pro Jablonecko. Vodní
režim přehrady zlepšuje svedení části toku Černé Desné do dlouhé štoly,
která byla vystavěna s přehradou na Bílé Desné a měla po naplnění přehrady
odvádět vodu do Černé Desné.
Bílá Desná
Popis řeky
Teče jihovýchodním směrem v chráněné krajinné oblasti Jizerských
hor. Na středním toku se nacházejí zbytky přehradní nádrže po katastrofě v
roce 1916, kdy se protrhla sypaná hráz přehrady a vodní příval zahubil 62
lidí, zničil a poškodil desítky domů v obci Desná. Přehrada, která se po
dostavbě začala plnit v červnu 1915, vydržela jen něco přes rok. Nikdy už
nebyla obnovena a v roce 1996 byl celý areál se zachovalou manipulační
věží prohlášen kulturní památkou.
Desná
Pramen: Vzniká soutokem Bílé a Černé Desné, v obci Desná, v Libereckém
kraji, ve výšce 484 m n.m.
Délka toku:2 km
Obec Desná, kde se řeka rodí, je známá starou sklářskou tradicí. Ústí
zleva do Kamenice v Tanvaldě ve výšce 390 m n.m..
C.II.3 Půda
a) Les - základní charakteristika podmínek ochrany pozemků určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Areál hotelu Montanie, se dle vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb. o
zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských
souborů, nachází v přírodní lesní oblasti 21 – Jizerské hory a Ještěd.
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Vlastní areál hotelu se nenachází na lesní půdě, je jí však obklopen
ze severu, východu i jihu.
Jedná se o porosty v lesním vegetačním stupni 6 – smrkobukový a
lesy zvláštního určení - lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I.
stupně (http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/php/maps.php, mapová úloha Lesní
hospodářství v Libereckém kraji). Lesní typy v okolí areálu zachycuje
následující obrázek. (zdroj: ÚHÚL OPRL 2010 WMS)

Legenda lesních typů:
7G3 - podmáčená jedlová smrčina třtinová
6K4 - kyselá smrková bučina s metlicí, ostřicí a borůvkou
6S4 - svěží smrková bučina ochuzená
6R1 - svěží rašelinná smrčina šťavelová
Vzhledem k tomu, že se pozemek s parc. č. 2017/1 (k. ú. Desná III)
nachází do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, je nutné dle dikce § 14 odst. 2
zákona č. 289/1995 Sb. v rámci územního řízení požádat příslušný orgán
ochrany lesa, tj. MěÚ Tanvald – odbor stavební úřad a životní prostředí, o
souhlas s dotčením pozemku ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Na základě uvedeného je možno konstatovat, že realizace záměru
nebude mít významný negativní vliv na porušení statické stability lesního
porostu a ekologické funkce lesa nebude podstatně snížena.
b) Zemědělský půdní fond (ZPF)
Dotčené pozemky areálu hotelu Montanie, které byly specifikovány
k kapitole B., jsou druhu ostatní plocha či zastavěná plocha a nádvoří,
k záboru ZPF tedy nedojde a vliv je nulový.
V provedeném inženýrsko – geologickém průzkumu (Vybíral, 2010) je
ve vztahu k půdním poměrům uvedeno, že v části řešeného území došlo
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k navážkám (úpravy terénu při výstavbě areálu). Z hlediska půdních typů se
lokalita nachází v oblasti půd horských poloh (skeletových půd), z hlediska
půdních druhů v oblasti kamenitých (horské a lesní půdy).
Závěrem lze shrnout, že uvedenou stavbou nedojde k trvalému
záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkce lesa.
C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek a kol., 1987) leží zájmové
území v prostoru Soušské hornatiny, začleněné do vyšších orografických
celků.
Soustava:

IV

Krkonošsko-jesenická soustava

Podsoustava:

IVA

Krkonošská podsoustava

Celek:

IVA-6

Jizerské hory

Podcelek:

IVA-6B

Jizerská hornatina

Okrsek:

IVA-6B-b

Soušská hornatina

Jedná se o plochou kernou hornatinu sklánějící se od severu k jihu,
ležící ve střední a východní části Jizerské hornatiny. Jsou pro ni
charakteristické široké rozvodní hřbety se zbytky sníženého etchplénu (zde
zarovnaný třetihorní povrch), klenbovité vrcholy a suky, široká třetihorní údolí
s mocným zvětralinovým pláštěm a okrajové zlomové svahy porušené hustou
sítí hlubokých údolí s občasnými vodopády v povodí Jizery. Typické jsou i
četné tvary zvětráváních procesů a denudace (odnosu).
Zájmové území se nachází ve spodní části údolního svahu Černé
Desné v nadmořské výšce mezi 770 až 790 m. Pozemek je ukloněný
v jihozápadním směru k osní partii údolí. Terén je částečně antropogenně
upraven.
Geologie a hydrogeologie
V souvislosti se záměrem byl v areálu hotelu Montanie proveden
v 08/2010 firmou GIS Liberec – RNDr. Roman Vybíral, inženýrsko –
geologický průzkum, který je v plném rozsahu uveden v příloze tohoto
oznámení. Zde citujeme pouze hlavní údaje z tohoto průzkumu.
Zájmové území je součástí rozsáhlého tělesa variských (hercynských)
granitických hornin, které nese název Krkonošsko-jizerský pluton (masiv).
Areál hotelu se nachází v oblasti výrazně porfyrické, středně zrnité
biotitické žuly až granodioritu. Charakteristickým rysem zdejších žulových
hornin resp. granitoidů je jejich nepravidelné zvětrávání. Tento fakt s sebou
nese různé mocnosti zvětralinového pláště a přechody do více či méně
zvětralé žuly v různých hloubkových úrovních. Obvyklým produktem konce
zvětrávacího procesu je žulové eluvium – v místním názvosloví „perk“, který
má charakter stmelného až silně ulehlého štěrkovitého, hrubozrnného písku
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či písčitého štěrku s příměsí jemnozrnné frakce. Není výjimkou, když se v
prostředí eluvia o mocnosti několik metrů objeví „utopené“, odolné bloky žuly,
či pouze žulové balvany. Často se také stává, když žula - v podobě mírně až
silně zvětralé a mírně rozpukané se objevuje těsně pod terénem.
Žulové skalní podloží resp. žulové eluvium je překryto mladšími
sedimentárními formacemi různých mocností. Zastoupeny jsou pouze
kvartérní polohy. Jedná se o deluviální hlíny, hlinité písky, písky s příměsí
jemnozrnné frakce, štěrky, často žulové kameny a balvany s různou výplní.
Nejvyšší partie vrstevního sledu tvoří antropogenní uloženiny, tedy navážky.
Z hydrogeologického hlediska lokalita patří do HG rajonu č. 6414
(krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery). Zdejší žuly, stejně
jako srovnatelné vyvřeliny pukají ostře s rovnými stěnami puklin, jejichž
systémy jsou rovnoběžné, přímočaré a nepříliš hustá síť puklin je pravidelná.
Pukliny jsou otevřené na větší vzdálenosti i do hloubky a mají propustnější
primární výplň. Obecně však platí, že s rostoucí hloubkou propustnost klesá.
Puklinové zvodnění je pro předmětnou oblast typické. Puklinová voda je v
příznivých poměrech obvykle jímána prostřednictvím kopaných a vrtaných
studní. Průlinově propustné jsou polohy žulového eluvia, sekundárně i výplně
otevřených puklin svrchních partií variské žuly.
Z přirozených kvartérních poloh vykazují největší propustnost
přemístěné – deluviální štěrkovito-kamenité sutě s balvany a s písčitou
výplní, pak žulové písky a písčité štěrky, izolátory představují deluviální
hlíny. Prostřednictvím průlinově propustných deluvií srážková voda infiltruje
propustných sutí a písků; pak se procezuje průlinami buď západním směrem
v hydraulickém spádu přímo do povrchové vody vodní nádrže, nebo
vertikálně do eluvia a teprve pak do puklinového systému žuly. Přítoky vody
lze zaznamenat i v propustných polohách navážek či násypů – nejedná se
přitom o klasickou podzemní vodu, ale o mělkou podpovrchovou vodu, která
se do navážek dostala klasickou infiltrací ze zpevněných ploch i sutí z V.
Stabilita, seismika a stará ekologická zátěž
Přirozený geologický profil a geomorfologie terénu jsou příčinou toho,
že zájmové území není postiženo svahovými deformacemi, je tedy stabilní.
Stabilitu negativně neovlivnily ani antropogenní zásahy při zemních pracích,
které se odehrávaly v rámci HTÚ před výstavbou stávajícího areálu (zářezy,
násypy).
Z hlediska seismického zatížení staveb (viz změna 2 ČSN 73 0036) se
pohybujeme v oblasti, která nevykazuje významné seismické účinky na
stavební konstrukce (pouze do 6° MSK-64).
Součástí hodnocení staveniště obdobného typu je také ověření staré
ekologické zátěže. Aniž by byly prováděny jakékoli cílené průzkumné práce
se stanoveními chemismu, lze z provedené terénní rekognoskace i z
makroskopického vyhodnocení sondáže – viz níže - prognózovat, že
navážka a násypy jsou tvořeny vytěženým zeminami a inertním stavebním
odpadem, což nejsou materiály, které by způsobovaly kontaminaci přírodního
prostředí.
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Nejvyšší polohy v přirozeném geologickém profilu představují písčité
hlíny, svahové hlíny, hlinité písky, písky s příměsí jemnozrnné frakce, štěrky,
přemístěné žulové kameny, balvany a humozní pokryv včetně klasické lesní
půdy. Na západě staveniště byl původní povrch terénu překryt navážkami
různých mocností.
Sondy provedené v zájmové lokalitě v rámci inženýrsko-geologického
průzkumu (Vybíral, 2010) zastihly do hloubky 3,6 až 5,4 m svahové
sedimenty. Pod nimi byla zjištěna žulová eluvia o mocnosti 0,6 až 0,7 m, na
něž hlouběji navazují silně až zcela zvětralé biotitické žuly.
Geologický popis sondy J2:
0,00

0,10 m

drn

0,10

0,50 m

navážka - hlína hnědá písčitá se štěrkem i úlomky cihel,
nekonsolidovaná

0,50

0,70 m

hlína tmavohnědá, humózní, prokořeněná, písčitá se
štěrkem, vlhká, tuhá konsistence

0,70

1,30 m

hlína hnědá až světlehnědá, písčitá se štěrkem - tuhá
konsistence

1,30

1,50 m

písek hnědý, žulový, se štěrkem a s příměsí jemnozrnné
frakce - ulehlý

1,50

2,00 m

hlína hnědá, písčitá se štěrkem - až písek hlinitý se
štěrkem i s kameny žuly, s pevnou jemnozrnnou výplní

2,00

2,30 m

balvan - žulový

2,30

2,50 m

hlína hnědá,
konsistence

2,50

3,10 m

písek rezavě hnědý, hrubozrnný i střednězrnný, žulový,
štěrkovitý s úlomky žuly, s příměsí jemnozrnné frakce ulehlý

3,10

3,60 m

suť - kamenitá tvořená šedými a rezavými úlomky žuly o
velikosti kamenů ve směsi s hlinitým i zahliněným pískem,
ulehlá s přítoky podzemní vody

3,60

4,20 m

eluvium okrově hnědé, šedohnědé i hnědošedé, žulové,
charakteru ulehlého písku s příměsí jemnozrnné frakce

4,20

4,90 m

žula šedá, biotitická, rozložená až zcela zvětralá

4,90

5,40 m

žula šedá, biotitická, zcela až silně zvětralá

5,40

6,00 m

žula šedá, biotitická, silně zvětralá

písčitá,

se

štěrkem,

zavlhlá,

pevná

Hydrologie území
Zájmové území je v detailu odvodňováno do vodárenské nádrže Souš,
kterou napájí a odvodňuje vodárenský tok Černá Desná (číslo hydrologického
pořadí 1-05-01-065).
LI-VI Praha spol. s r.o.

87

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

Pozemkem neprotéká žádná pravidelná vodoteč. Povrchový odtok
tvoří vody srážkového ronu a vody z rybníčku, ležícího při jižním okraji areálu.
Samotný rybníček je napájen rozptýlenými pramenními vývěry od
východoseverovýchodu a nezužitkovanou podzemní vodou (přepad z
vodojemu) ze stávající studny (pramenní jímka).
Hydrogeologický průzkum
Hydrogeologický průzkum provedla s využitím vrtů z IG průzkumu
v 09/2010 Hydrogeologická společnost s. r. o., U Národní galerie 478, 156
00 Praha – Zbraslav. Zpráva z tohoto průzkumu je rovněž přiložena k tomuto
oznámení a zde jsou citovány pouze hlavní údaje z provedeného průzkumu a
vyhodnocení.
Ve stávajícím areálu Hotelu Montanie, který je umístěn na severním
okraji obce Souš v k.ú. Desná III (p.č. 2017/1), poblíž vodní nádrže Souš, je
projektována přestavba hotelových objektů. V rámci této přestavby se
uvažuje se zahloubením rekonstruovaných objektů až do 6 metrů pod úroveň
stávajícího terénu, což v tomto případě znamená pod hladinu podzemní vody.
Dále dojde v areálu hotelu k rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod,
odkud jsou v současnosti přečištěné vody svedeny do vsakovacího zařízení
umístěného jižně od lokality. Pokračování provozu tohoto vsakovacího
zařízení je plánováno i po projektované přestavbě. Zvýšením kapacity a
rozšířením nabídky služeb se zvýší nároky na spotřebu vody. Předkládaná
zpráva obsahuje výsledky 2. etapy hydrogeologického průzkumu v zájmové
lokalitě a jejím nejbližším okolí.
V 1. etapě bylo provedeno hydrogeologické posouzení lokality a
hodnocení vlivů plánovaného stavebního záměru na povrchové a podzemní
vody pro oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). Toto
posouzení bylo provedeno na základě dostupných archivních podkladů,
místního šetření a hydrogeologického průzkumu.
2. etapa průzkumu proběhla částečně v návaznosti na inženýrskogeologický průzkum. Za účelem zjištění parametrů pro výpočet velikosti
přítoku podzemní vody do stavební jámy v případě zahloubení
rekonstruovaných objektů byla na vystrojeném průzkumném vrtu provedena
orientační přítoková (expresní čerpací a stoupací) zkouška. Na základě
výsledků bylo navrženo řešení a doporučující opatření pro případné
odvodnění stavby. Další zjišťovací přítoková zkouška byla provedena na
jednom ze stávajících jímacích objektů podzemních vod (sdružené pramenní
jímky) za účelem ověření jeho vydatnosti z důvodu plánovaného navýšení
odběru vody. Zjištěný údaj o vydatnosti jímacího objektu je nutný podklad pro
případnou změnu vodoprávního povolení k nakládání s podzemními vodami
(v tomto případě zvýšení odběru podzemních vod) ve smyslu § 8 zákona č.
254/2001 Sb.
V rámci průzkumu bylo dále provedeno hydrogeologické posouzení
vsakovacích poměrů v místě stávajícího vsakování odpadních vod, kam jsou
v současnosti sváděny přečištěné vody z hotelové čistírny odpadních vod.
Projekt výstavby nového objektu hotelu plánuje celkovou rekonstrukci této
ČOV. Dle návrhu budou přečištěné odpadní vody i nadále sváděny do
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stávajícího vsakovacího zařízení nebo alternativně do dešťové kanalizace
zaústěné do vodoteče pod hrází vodního díla.
Posuzovaný prostor spadá dle Hydrogeologické rajonizace (2005) do
hydrogeologického rajonu č. 6414 - Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v
povodí Jizery. Základní charakteristiky tohoto rajónu shrnuje následující
tabulka:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Plocha hydrogeologického rajonu :
Oblast povodí:
Hlavní povodí:
Skupina rajonů:
Geologická jednotka:
Litologie:
Dělitelnost rajonu:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita:
Mineralizace:
Chemický typ:

6414
Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery
899,62 km2
Horní a střední Labe
Labe
Krystalinikum Sudetské soustavy
Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
převážně metamorfity
lze dělit
volná
puklinová
nízká 1.10-4 m2/s
< 0,3 g/l
Ca-Na-HCO3-SO4

Dle hydrogeologické rajonizace (1990) ve smyslu Směrného
vodohospodářského
plánu
(1987)
je
zájmové
území
součástí
hydrogeologického rajónu č. 641 - Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor a
nachází se v jeho severní části. V připovrchové zóně variského krkonošskojizerského plutonu se projevuje rozpukání granitového masivu a uplatňuje se
zde puklinová propustnost s poměrně rychlým oběhem podzemních vod (v
závislosti na stupni rozevřenosti puklin). V písčitém zvětralinovém plášti
převažuje propustnost průlinová a jeho charakter obecně umožňuje dobrou
infiltraci srážkových vod. Transmisivita krkonošsko-jizerských granitů je v
přípovrchové zóně poměrně vysoká, index transmisivity Y se pohybuje mezi
4,4-6,5. Generelně nižší propustnost rajónu způsobují horší
hydraulické parametry metamorfovaných hornin, které se však v prostoru
lokality nevyskytují. Relativně lepší propustnost než podložní skalní prostředí
má kvartérní pokryv, podložní zvětralinový plášť a dále zóna připovrchového
rozpojení hornin. V prostoru lokality lze předpokládat relativně dobré
hydraulické parametry kolektoru mělkého oběhu (předp. koeficientu filtrace v
řádu n.10-4 m/s až n.10-6 m/s. Propustnost závisí především na charakteru
zvětralin a na hustotě rozevření a výplni puklin.
Hydrogeologickým prostředím v zájmovém prostoru jsou:
•

puklinově propustné granitické horniny krystalinika (hlubší oběh)

•

puklinově a průlinově propustná zóna pásma připovrchového rozpojení
hornin společně s kvartérním pokryvem (mělký oběh).
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Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody přesahuje 10 l/s/km2, lze
ho hodnotit jako extrémně vysoký. Dlouhodobý koeficient odtoku podzemní
vody (tj. podíl odtoku podzemní vody a srážek) přesahuje v širším okolí 20%.
Směr proudění podzemní vody mělkého oběhu, tj. zvodnění, které je z
hlediska řešené problematiky předmětné, je dán víceméně lokálními
morfologickými poměry. K odvodnění dochází v úrovni místní erozní báze
pozvolnými výrony do povrchového toku (zde do vodárenské nádrže Souš). K
dalšímu přirozenému odvodňování dochází formou převážně rozptýlených
pramenních vývěrů (pramenišť), příp. i soustředěných pramenů, opět poblíž
erozní báze, tzn. v nižších partiích údolního svahu Černé Desné.
Hladina podzemní vody generelně bývá většinou volná až mírně
napjatá a v závislosti na morfologii a propustnosti hornin se v blízkém okolí
zájmového území nachází v nevelké hloubce pod terénem (2-3 m). Ve
skalních masivech vysoko nad erozní bází lze očekávat úroveň hladiny
podzemní vody v hodnotách vyšších metrů pod terénem to i přes 10 m pod
terénem. Úroveň hladiny podzemní vody mělkého oběhu je v hydraulické
spojitosti s povrchovou vodou Soušské nádrže.
Vody jsou většinou typu Ca-Na-HCO3-SO4 a jsou spíše mírně až
středně mineralizované.
Posouzení stávajících jímacích objektů
Jedním z cílů hydrogeologického průzkumu bylo posouzení stávajících
jímacích objektů pitné vody pro areál hotelu, neboť s jejich využitím je
uvažováno i po rekonstrukci hotelu. Jiný zdroj vody není v lokalitě k dispozici.
Objekty jímání podzemní vody pro zásobování ubytovacího areálu se
nacházejí v jihovýchodní části areálu v lesním terénu. Jejich poloha je
zobrazena v příloze č. 3. Jedná se o dvě navzájem blízce situované studny,
které pracovně označujeme jako S1 a S2. Oba objekty zachycují podzemní
vody mělkého oběhu (pramenní vývěry) a mají charakter pramenních jímek.
Voda z obou objektů je přepadem sváděna do sběrné šachty
(obsahuje 3 nádrže čtvercového půdorysu). Odtud odtéká do vodojemu
situovaného níže ve svahu západně od studní. Současná celková kapacita
akumulačních nádrží je 29 m3.
V rámci terénního šetření byly oba objekty zdokumentovány. Na
větším z objektů, studni S1 byla za účelem zjištění její vydatnosti následně
provedena přítoková (expresní čerpací a stoupací zkouška).
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Studna S1
Hloubka objektu:

4,10 m od odměrného bodu (OB)

Hladina:

2,64 m od OB (22.7.2010)

Odměrný bod:

horní hrana betonového poklopu; 1,1 až 1,35 m
nad terénem (ve svahu)

Vystrojení
studny:

prefabrikované betonové
průměru 1,5 m,

skruže

o

vnitřním

ve studni se nachází (nyní v úrovni hladiny)
kameninový přepad DN cca 250 mm
Vydatnost:

odhadovaný přítok z přepadu do sběrné šachty
cca 0,3 až 0,4 l/s

Studna S2
Hloubka objektu:

1,60 m od odměrného bodu (OB)

Hladina:

1,07 m od OB (22.7.2010)

Odměrný bod:

okraj skruže; 0,2 až 0,6 m nad terénem (ve svahu)

Vystrojení
studny:

prefabrikované betonové skruže o vnitřním průměru
0,9 m, ve studni se nachází (nyní v úrovni hladiny)
kameninový přepad DN cca 250 mm

Vydatnost:

odhadovaný přítok z přepadu do sběrné šachty je cca
0,2 až 0,3 l/s

Výsledky přítokové zkoušky prokazují na relativně vysoký přítok
podzemní vody do posuzovaného objektu. Za dobu trvání čerpací zkoušky
210 minut, kdy se čerpalo průtokem 0,3-0,4 l/s, byla hladina snížena pouze o
0,11 m. Zpočátku navíc docházelo k odtoku části vody přetokem. Vypočtené
parametry svědčí o mírně až dosti silně propustném zastiženém zvodněném
prostředí (Jetel, 1973). V průběhu čerpací zkoušky sice nedošlo k
dlouhodobějšímu ustálení hladiny podzemní vody, avšak v počátku čerpací
zkoušky při vydatnosti čerpaných množství 0,31 až 0,34 l/s se úroveň hladiny
neměnila - navíc doprovodně docházelo k odtoku vody přepadem. Během
poslední hodiny čerpání pak došlo ke snížení úrovně hladiny podzemní vody
o 1 cm a tento stav lze z hlediska charakteru testování pokládat za ustálený.
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Radonový průzkum
Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které
mohou iniciovat karcinomy plic.
Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím.
Radonové riziko u geologického podloží vyjadřuje míru nebezpečnosti
vnikání radonu z hornin podloží do budov. Závisí na 2 faktorech:. objemové
aktivitě radonu v půdním vzduchu a na plynopropustnosti základové půdy. Je
tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit radonu a
plynopropustnosti základové půdy.
Hodnocení radonového indexu pozemku bylo provedeno v v rámci
inženýrsko-geologického posudku.
Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č.307/2002 Sb. bude stanoven podle hodnot uvedených
v následující tabulce.
Radonový index
pozemku

Objemová aktivita
Propustnost
prostředí nízká

222

Rn (kBq/m3)

Propustnost
Propustnost
prostředí střední prostředí vysoká

< 30

< 20

< 10

2. střední riziko

30 - 100

20 - 70

10 – 30

3. vysoké riziko

> 100

> 70

> 30

1. nízké riziko

Průzkumem, který je uveden jako příloha IGP v příloze tohoto
oznámení, bylo zjištěno, že areál hotelu Montanie se nachází v oblasti
s vysokým radonovým rizikem.
Propust prostředí je střední a objemová aktivita radonu byla
naměřena 72 kBq/m3
V projektové dokumentaci budou navržena a při stavbě realizována
příslušná opatření pro ochranu staveb před pronikáním půdního radonu.

LI-VI Praha spol. s r.o.

92

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

Surovinové zdroje
V místě realizace záměru se nenacházejí ložiska nerostných surovin
ani dobývací prostory, jejichž využití by mohlo být záměrem ztíženo nebo
znemožněno.
V širším okolí areálu hotelu Montanie se nenachází žádný dobývací
prostor, chráněné ložiskové území, ložisko výhradní, nevýhradní či
nebilancované ani prognózní zdroj. Vliv na nerostné suroviny je tak hodnocen
jako nulový.
C.II.5 Flóra řešené lokality
Pro stanovení flory a fauny na pozemcích dotčených výstavbou hotelu
Montanie byl proveden inventarizační biologický průzkum dotčené lokality,
který provedla firma U-24 s.r.o., ateliér pro urbanismus a územní plánování.
Průzkum je v plném znění uveden v příloze tohoto oznámení, zde uvádíme
základní údaje a závěry.
Zájmové území se nachází ve fytogeografickém obvodu České
oreofyticum - okresu 92a - Jizerské hory lesní. Potenciální přirozenou
vegetaci by tvořilo společenstvo smrkových bučin (Calamagrostio villosaeFagetum).
Průzkum proběhl v časném jarním období, druhá polovina dubna, a
v červnu a červenci.
V samotném areálu se nenachází žádný přírodní biotop ve smyslu
Katalogu biotopů ČR (Chytrý a kol. 2001). Porost by se dal zařadit k
jednotce X9A (lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami). Nebyl
zde nalezen žádný zvláště chráněný druh rostlin.
Charakteristika biotopů v okolí areálu
X9A
Vzhledem k druhovému složení podrostu lesa by se zde dal biotop
X9A považovat za silně degradované kyselé bučiny s dominantní třtinou
chloupkatou (Calamagrostis villosa) v podrostu. Jde o stejnověké porosty
(místy víceetážové s nedokonale vyvinutými etážemi) bez křovin, bez
mrtvého dřeva, střední degradací, nevhodným managementem, nižší střední
hodnotou významu v regionálním kontextu, typické druhy – příznivý stav
(L5.4, asociace Calamagrostio villosae-Fagetum, RB W, SD R (místy Q), MD
0, DG 2, MG N, RH 3, TD P).
Příčinou degradace je zejména nevhodný management-zalesnění
nevhodnými dřevinami (smrk, modřín).
E3: smrk ztepilý (Picea abies) (5), modřín opadavý (Larix decidua) (2),
dále (pokryvnost 1) bříza bělokorá (Betula pendula), buk lesní (Fagus
sylvatica) (cca 1%), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a javor klen (Acer
pseudoplatanus)
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E1: třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) (5), metlička křivolaká
(Avenella flexuosa) (3), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) (3), dále
(pokryvnost 1) metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), tomka vonná
(Anthoxanthum odoratum), psineček obecný (Agrostis capillaris), třtina
rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), smilka tuhá (Nardus stricta), ostřice
rusá (Carex flava agg.), ostřice zaječí (C. leporina), ostřice obecná (C. nigra),
ostřice bledavá (C. pallescens), sítina rozkladitá (Juncus effusus), sítina
smáčknutá (J. compressus), sítina niťovitá (J. filiformis), sítina trojklanná
(J. trifidus), bika bělavá (Luzula luzuloides), bika mnohokvětá (L. multiflora),
skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum),
přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), žebrovice různolistá (Blechnum
spicant) (specifický druh L5.4), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kapraď
osténkatá (Dryopteris carthusiana), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium
dryopteris) (specifický druh L5.4), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), vrbina
obecná (Lysimachia vulgaris), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), třezalka
skvrnitá (Hypericum maculatum), čertkus luční (Succisa pratensis), vrbina
hajní (Lysimachia nemorum), lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus),
sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) (specifický druh L5.4), mochna
nátržník (Potentilla erecta), svízel bílý (Galium album), svízel pomořanský
(G. ×pomeranicum), pcháč bahenní (Cirsium palustre), třezalka skvrnitá
(Hypericum maculatum), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), šťovík kyselý
(Rumex acetosa), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) (specifický druh
L5.4), podbělice alpská (Homogyne alpina) (specifický druh L5.4), černýš
luční (Melampyrum pratense) (specifický druh L5.4), ptačinec trávovitý
(Stellaria graminea), jestřábník hladký (Hieracium laevigatum), jestřábník
Lachenalův (H. lachenalii), jestřábník chlupáček (H. pilosella), věsenka
nachová (Prenanthes purpurea) (specifický druh L5.4), náprstník nachový
(Digitalis purpurea), protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteoalbum), škarda
dvouletá (Crepis biennis), ostružiník maliník (Rubus idaeus) a bršlice kozí
noha (Aegopodium podagraria)
E0: Pleurozium schreberi, Polytrichastrum formosum, Dicranum
scoparium, Dicranella heteromalla, Plagiothecium undulatum, Sphagnum
squarrosum, Rhytidiadelphus squarrosus, Ditrichum pusilum, Jungermannia
caespiticia (trsenka trsnatá, zranitelný druh)
(čísla v závorce značí celkovou pokryvnost – 1: <5%, 2: 5-25%, 3: 2550%, 4: 50-75%, 5: 75-100%)
L5.4
Zachovalejší porost asociace Calamagrostio villosae-Fagetum
s bukem jen výjimečně a maloplošně. Většinou zmlazuje jen smrk. V jedné
části (cca 1 ha) zrašeliňuje (např. rašeliníky Sphagnum girgensohnii, S.
capillifolium, S. squarrosum, sítina rozkladitá (Juncus effusus) a pcháč
bahenní (Cirsium palustre). Celkově jde o vyhraněný biotop, víceetážový
porost s nedokonale vyvinutými etážemi, s roztroušeným mrtvým dřevem,
střední degradací, nevhodným stávajícím managementem, nižší střední
hodnota významu v regionálním kontextu, typické druhy – příznivý stav,
struktura a funkce nepříznivá (RB V, SD Q, MD 1, DG 2, MG N, RH 3, TD P,
SF-N).
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E3: buk lesní (Fagus sylvatica) (4), smrk ztepilý (Picea abies)
(zmlazující) (3), dále (pokryvnost 1) bříza bělokorá (Betula pendula), modřín
opadavý (Larix decidua), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
E1: třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) (5), brusnice borůvka
(Vaccinium myrtillus) (2), dále (pokryvnost 1) metlička křivolaká (Avenella
flexuosa), bika lesní (Luzula sylvatica) (specifický druh), sedmikvítek
evropský (Trientalis europaea) (specifický druh), náprstník nachový (Digitalis
purpurea), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) (specifický druh), starček
Fuchsův (Senecio fuchsii), svízel hercynský (G. saxatile), silenka dvoudomá
(Silene dioica) (specifický druh), podbělice alpská (Homogyne alpina)
(specifický druh), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), ostružiník maliník
(Rubus idaeus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý
(Maianthemum bifolium) (specifický druh), kapraď osténkatá (Dryopteris
carthusiana), papratka samičí (Athyrium filix-femina), žebrovice různolistá
(Blechnum spicant) (specifický druh) a skřípina lesní (Scirpus sylvatica)
X10
Paseka s výsadbou smrku. V podrostu dominuje třtina chloupkatá
(Calamagrostis villosa) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). V jedné části
balvany (cca 30%).
X12A
Nálety pionýrských dřevin-potenciální přírodní biotopy.
Dominuje bříza bělokorá (Betula pendula), dále smrk ztepilý (Picea
abies), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), javor klen (Acer pseudoplatanus), vrba
jíva (Salix caprea), buk lesní (Fagus sylvatica) (jen mladé stromky). V
podrostu brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), metlice trsnatá
(Deschampsia caespitosa), ovsík vyvýšený (Arrhenantherum elatius),
psineček obecný (Agrostis capillaris), třtina chloupkatá (Calamagrostis
villosa), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), vikev ptačí (Vicia cracca), čertkus
luční (Succisa pratensis), šťovík kyselý (Rumex acetosa), rozrazil rezekvítek
(Veronica chamaedris), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), ptačinec
trávovitý (Stellaria graminea), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia),
pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), jestřábník hladký (Hieracium
laevigatum) a silenka dvoudomá (Silene dioica).
X12B
Nálety pionýrských dřevin-ruderální vegetace.
Eutrofní porost, kde dominuje vrba jíva (Salix caprea), dále bříza
bělokorá (Betula pendula), smrk ztepilý (Picea abies), jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia), javor klen (Acer pseudoplatanus). V podrostu kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica), ostružiník maliník (Rubus idaeus) a chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinacea).
T2.3
Mozaika T2.3 (podhorské a horské smilkové trávníky)* a X5 (kulturní
louky, zde soukromé pozemky)
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* vyhraněný biotop, střední degradace, nižší střední hodnota v
regionálním kontextu, typické druhy – méně příznivý stav, struktura a funkce
– méně příznivý stav (RB V, DG 2, RH 3, TD MP, SF MP).
E1: třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) (4), smilka tuhá (Nardus
stricta) (2), medyněk měkký (Holcus mollis) (2), psineček obecný (Agrostis
capillaris) (2), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) (2), dále (pokryvnost
1) metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), metlička křivolaká (Avenella
flexuosa), psárka luční (Alopecurus pratensis), kostřava červená (Festuca
rubra), kostřava luční (F. pratensis), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum),
ovsík vyvýšený (Arrhenantherum elatius), srha laločnatá (Dactylis glomerata),
trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), ostřice zaječí (Carex leporina), ostřice
obecná (C. nigra), smetánka (Taraxacum sp.), kontryhel Alchemilla sp.,
rdesno hadí kořen (Bistota major), lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus),
zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), jestřábník hladký (Hieracium
laevigatum), silenka dvoudomá (Silene dioica), šťovík kyselý (Rumex
acetosa), šťovík menší (Acetosella multifida), zvonek okrouhlolistý
(Campanula rotundifolia) (specifický druh), zvonek rozkladitý (C. patula),
čertkus luční (Succisa pratensis), vikev ptačí (Vicia cracca), rozrazil
rezekvítek (Veronica chamaedris), rozrazil lékařský (V. officinalis) (specifický
druh), řebříček obecný (Achillea millefolium), světlík lékařský horský
(Euphrasia rostkoviana subsp. montana) (specifický druh), pryskyřník prudký
(Ranunculus acris), šťírovník růžkatý (Lotus corniculatus), vratič obecný
(Tanacetum vulgare), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý (T. repens),
jetel pochybný (T. dubium), bolševník obecný (Heracleum sphondilium),
kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), vrbovka úzkolistá (Epilobium
angustifolium), konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia), koprník štětinolistý
(Meum athamanticum), mochna nátržník (Potentilla erecta), ptačinec trávovitý
(Stellaria graminea), ptačinec žabinec (S. media), svízel bílý (Galium album),
svízel pomořanský (G. ×pomeranicum), a svízel hercynský (G. saxatile).
Biotop T2.3 je degradován expanzí C. villosa a H. maculatum, danou
pravděpodobně absencí kosení.
V1G
Vodní plocha bez výskytu makrofyt. V litorálu nádrže se vyskytují
následující druhy:
zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) (3), sítina niťovitá (Juncus
filiformis) (3), dále (pokryvnost 1) orobinec širolistý (Typha latifolia), sítina
rozkladitá (Juncus effusus), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea),
metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) a bezkolenec modrý (Molinia
caerulea).
Bezprostředně navazuje vlhčí X9A:
E3: smrk ztepilý (Picea abies) (4), dále (pokryvnost 1) topol osika
(Populus tremula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bříza bělokorá (Betula
pendula) a vrba jíva (Salix caprea)
E1: brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) (2), třtina chloupkatá
(Calamagrostis villosa) (2), dále (pokryvnost 1) metlička křivolaká (Avenella
flexuosa), psineček obecný (Agrostis capillaris), psárka luční (Alopecurus
pratensis), bojínek luční (Phleum pratense), ovsík vyvýšený (Arrhenantherum
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elatius), kostřava luční (Festuca pratensis), ostřice zaječí (C. leporina),
přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), žebrovice různolistá (Blechnum
spicant) (specifický druh), papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapraď
osténkatá (Dryopteris carthusiana), černýš luční (Melampyrum pratense),
třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), čertkus luční (Succisa pratensis),
ptačinec trávovitý (Stellaria graminea), rozrazil rezekvítek (Veronica
chamaedris), kontryhel Alchemilla sp., bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), rdesno hadí kořen (Bistota major), starček Fuchsův (Senecio
fuchsii), silenka dvoudomá (Silene dioica), mochna nátržník (Potentilla
erecta), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), škarda dvouletá (Crepis
biennis), lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), svízel bahenní (Galium
palustre), pcháč bahenní (Cirsium palustre), pcháč rolní (C. arvense), šťovík
kadeřavý (Rumex crispus), pomněnka bahenní (Myosotis palustris),
ostružiník maliník (Rubus idaeus), sedmikvítek evropský (Trientalis
europaea), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica), bolehlav plamatý (Conium maculatum), kakost bahenní
(Geranium palustre), vrbovka horská (Epilobium montanum), šťavel kyselý
(Oxalis acetosella) a podbělice alpská (Homogyne alpina)
E0: Sphagnum girgensohnii, Polytrichum commune, Rhytidiadelphus
squarrosus, Scapania undulata, Chiloscyphus polyanthos, Pellia epiphylla,
Mnium hornum
Závěr botanického průzkumu
V areálu Montanie a jeho okolí nebyl během průzkumu nalezen
žádný ohrožený nebo zvláště chráněný druh cévnatých rostlin z přílohy
č. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb..
Byla nalezena játrovka Jungermannia caespiticia (trsenka trsnatá)
hodnocená jako zranitelný druh dle červeného seznamu. Nález na
narušeném
substrátu
na
okraji
potoka
(loc.:
50°47'37.588"N,
15°19'17.292"E). Lokalita je zajímavá neantropogenním původem, na rozdíl
od většiny lokalit tohoto druhu u nás. V současné době je u nás známo
necelých 20 lokalit, zejména v horách. Z Jizerských hor je udávána jedna
historická nepotvrzená lokalita u Smědavy.
C.II.6 Fauna řešené lokality
Zájmová oblast se nachází v Jizerskohorském bioregionu (1.67).
Fauna Jizerských hor je značně ovlivněna geografickou polohou pohoří,
drsnými klimatickými podmínkami, výskytem reliktních rostlinných
společenstev a v poslední době i změnou charakteru přírodního prostředí
náhorní plošiny. V Jizerských horách se vyskytuje řada boreomontánních
druhů a glaciálních reliktů, zejména z bezobratlých. Protože chybí přirozené
alpinské a subalpinské pásmo, nejsou až na výjimky zastoupeny boreoalpinní
druhy. Horská fauna je zastoupena téměř ve všech živočišných skupinách,
vyskytuje se zde ovšem v nižších polohách, než je tomu v ostatních
sudetských pohořích. Tento fenomén je způsoben polohou pohoří, vysokými
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průměrnými srážkami, dlouho ležící sněhovou pokrývkou apod. (Plán péče o
CHKO Jizerské hory, 1997).
Zoologický průzkum proběhl v dubnu (monitoring sov, ptáci,
obojživelníci a ostatní obratlovci) a červenci (ptáci a ostatní obratlovci).
Bezobratlí nebyli cíleně zjišťováni.
Ptáci
Dne 1. 4. 2010 proběhl od soumraku do půlnoci monitoring sov v
areálu a blízkém okolí. Během monitoringu se nepodařilo zjistit výskyt sov,
což mohlo být zapříčiněno i hustým sněžením, které ve večerních hodinách
začalo. Zcela běžným druhem vyskytujícím se v okolních lesích je však puštík
obecný (Strix aluco). Z okolí je doloženo hnízdění sýce rousného (Aegolius
funereus – silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., zranitelný dle
červeného seznamu. Ovlivnění druhu přestavbou areálu není předpokládáno.
Tabulka - Ptáci zastižení během průzkumu v areálu
české jméno
strakapoud velký

vědecké jméno
Dendrocopos major

linduška lesní

Anthus trivialit

2 páry

konipas horský

Motacila cinerea

2 páry

konipas bílý

Motacila alba

1 pár

pěvuška modrá

Prunella modularit

1 pár

rehek zahradní

Phoenicurus phoenicurus

1 pár

kos černý

Turdus merula

2 páry

pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

1 pár

budníček menší

Phylloscopus collybita

3 páry

králíček ohnivý

Regulus ignicapillus

3 páry

sýkora lužní

Parus montanus

2 páry

sýkora uhelníček

Parus ater

2 páry

sýkora modřinka

Parus caeruleus

1 pár

sýkora koňadra

Parus major

5 párů

šoupálek dlouhoprstý

Certhia familiaris

2 páry

sojka obecná

Garrulus glandarius

1 pár

čížek lesní

Carduelis spinus

1 pár

pěnkava obecná

Fringilla coelebs

5 párů

zvonek zelený

Carduelis chloris

3 páry

křivka obecná

Loxia curvirostra

4 páry

hýl obecný

Pyrrhula pyrrhula

1 pár
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Další druhy v okolí: kachna divoká (Anas platyrhynchos), poštolka
obecná (Falco tinnunculus), holub hřivnáč (Columba palumbus), kukačka
obecná (Cuculus canorus), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), špaček obecný
(Sturnus vulgaris), strnad obecný (Emberiza citrinella).
Během průzkumu nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh
ani žádný druh z červeného seznamu.
Vzhledem k tomu, že obdobného biotopu, který se vyskytuje na místě
zamýšlené stavby, je v okolí dostatek, nebude ovlivnění avifauny významné.
Kácení dřevin je třeba provést mimo hnízdní období. Vzhledem k přítomnosti
křivek, které nejčastěji hnízdí od prosince do května (i když je hnízdění
možné po celý rok) a dalších druhů se jako vhodné měsíce pro kácení dřevin
jeví z hlediska ochrany ptáků srpen až listopad.
Obojživelníci
Celková situace
Hotelový komplex se nachází při místní komunikaci č. II/290, která
odděluje areál od přehradní nádrže Souš. Vzdálenost areálu od břehu nádrže
je průměrně 35 m. Vodní nádrž Souš slouží jako místo reprodukce
obojživelníků a silnice (II/290) tak představuje bariéru, kterou musí
obojživelníci překonávat zejména v jarním období při svých migracích z
hibernačních stanovišť. U silnice na straně k vodní nádrži je po celé délce
komunikace rozmístěno cca 20 lapolů, do jejichž šachet v minulosti padali
obojživelníci. Do šachet byly proto instalovány drátěné koše, které jsou
pravidelně na jaře vybírány a obojživelníci přenášeni. V tab. (v příloze) je
uvedeno v časové řadě množství a druh obojživelníků, kteří jsou každoročně
přenášeni z drátěných košů jednotlivých lapolů. Množství takto zachycených
obojživelníků jasně demonstruje důležitost celé oblasti jako nenahraditelného
stanoviště pro populace obojživelníků.
Silnice II/290 je v současnosti přes zimní období uzavřena a provoz na
ní je povolen až od 1. 5. Do budoucna se však zvažuje celoroční provoz, což
by mělo pro místní druhy obojživelníků katastrofální následky. Stávající vodní
propustky pod silnicí jsou pro migraci obojživelníků bez úprav nevhodné, a
tak veškerá migrace probíhá přes silnici. Migraci přes silnici ještě nyní
komplikují výše zmíněné lapoly a cca 10 cm vysoký betonový obrubník (na
straně blíže k nádrži), který obojživelníci velmi těžko překonávají. Bez
záchranného opatření by celoroční zprovoznění místní silnice znamenalo
postupnou silnou devastaci místních druhů obojživelníků. Návrh záchranného
opatření pro silnici II/290 provedla společnost NaturaServis s.r.o. a spočívá v
zamezení migrujícím obojživelníkům ve vstupu na komunikaci.
Situace v hotelovém areálu
Na jižním konci areálu se nachází jezírko, ve které bylo letos nalezeno
asi 20 snůšek skokana hnědého, 2 dospělé samice a jeden dospělý samec. V
jezírku byl rovněž potvrzen výskyt čolka horského. Stávající vodní plocha
představuje částečně náhradní rozmnožovací stanoviště, hlavním místem
reprodukce obojživelníků však zůstává vodní nádrž Souš. Tabulka č. 3
ukazuje zjištěné druhy obojživelníků v areálu i blízkém okolí. Areál je v
současnosti od silnice II/290 z větší části oddělen zídkou, která je pro
obojživelníky těžko překonatelná. „Volný vstup“ obojživelníků do areálu je
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možný zejména v místě stávajícího vjezdu. Pod silnicí č. II/290 se po celé
délce areálu nacházejí dva vodní propustky, které svádějí povrchovou vodu z
areálu do vodní nádrže Souš. Propustky jsou pro přechod obojživelníků
nevhodně upravené.
Obojživelníci využívají v areálu četné díry pod panely a v základech
stávajících budov jako místa k zimování.
Tabulka - Zjištěné druhy obojživelníků (při průzkumu i z dostupných
dat)
české
jméno
skokan
hnědý
ropucha
obecná
čolek
horský
čolek
obecný

vědecké jméno

výskyt

zdroj

ochrana

Rana
temporaria
Bufo bufo

v areálu i okolí

NT

Triturus
montandoni

v areálu i okolí

průzkum,
AOPK
průzkum,
AOPK
průzkum,
AOPK

Triturus vulgaris

prokázán v okolí;
výskyt v areálu
pravděpodobný

v areálu i okolí

průzkum,
AOPK

O; NT
SO; NT
SO; NT

(NT – téměř ohrožený dle červeného seznamu, O, SO – ohrožený, resp.
silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.)
Vlivy záměru na obojživelníky
•

úbytek terestrického biotopu (výskyt obojživelníků v letním a zimním
období)

•

úhyn obojživelníků na silnici a v prostoru areálu (zejména parkoviště a
komunikace)

•

vlivy během samotné výstavby.

Místo stávajících dvou ubytoven a budovy zázemí bude vystavěn
hotelový komplex o celkové zastavěné ploše 2 225 m2. Zároveň dojde k
odstranění dalších budov (Hotel+restaurace, Vozový park, Dílny+údržba,
Garáž), z nichž většina bude nahrazena parkovištěm či malou budovou se
squashovými kurty (v prostoru Hotel+restaurace). Dojde k úbytku vhodných
hibernačních stanovišť, neboť četné díry pod panely a v základech
stávajících budov slouží jako místa k zimování.
Nejzranitelnější jsou obojživelníci během svých migrací přes stávající
komunikaci č. II/290 (nezanedbatelnou roli bude hrát i parkoviště v areálu!).
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V průběhu roku je možno pozorovat několik typů migrací (podle
Mikátová, Vlašín (1998); upraveno):
•

jarní tah dospělců ze zimoviště na místo rozmnožování (vodní nádrž
Souš) – ze všech typů migrací nejproblematičtější, neboť často
probíhá masově a je omezen na poměrně krátké období (na
předmětné lokalitě od poloviny dubna do poloviny května),

•

zpětný tah dospělců z míst rozmnožování na vhodné suchozemské
biotopy – tah bývá zpravidla rozložen do delšího období, a proto je
méně patrný. Jeho začátek se může prolínat s koncem migrace na
místa rozmnožování (viz výše), protáhnout se může až do podzimu,

•

tah čerstvě metamorfovaných jedinců – v okolí se týká především
skokana hnědého a ropuchy obecné,

•

podzimní tah z letních stanovišť k zimovišti – tah bývá pozorován
nepravidelně (na předmětné lokalitě září – listopad), zejména za
deštivých nocí a po delším suchu.

Během výstavby může dojít k ohrožení obojživelníků, kteří se dostanou
do prostoru stanoviště a obojživelníků ukrývajících se pod panely a v
základech stávajících budov. Nelze rovněž vyloučit znečištění stávajícího
jezírka.
S ohledem na výše uvedené byl vypracován samostatný materiál
„Návrh opatření na ochranu obojživelníků v lokalitě Souš – Montanie (U – 24,
s.r.o., srpen 2010).
Další zjištěné druhy obratlovců
Z dalších obratlovců byl v areálu zjištěn výskyt srnce obecného
(Capreolus capreolus), v okolí dále prasete divokého (Sus scrofa). V okolí je
doložen (AOPK ČR 2010) výskyt vydry říční (Lutra lutra) (zranitelný druh dle
červeného seznamu, silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Je možné očekávat výskyt slepýše křehkého (Anguis fragilis) (málo
dotčený dle červeného seznamu, silně ohrožený dle vyhlášky č. 395/1992
Sb.), případně ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) nebo obecné (Lacerta
agilis) (obě téměř ohrožené dle červeného seznamu, silně ohrožené dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), výskyt při průzkumu nebyl potvrzen.
Shrnutí a závěry zoologického průzkumu
Ze zoologické části biologických průzkumů pro jednotlivé třídy vyplývá
následující: ptáci - z okolí je doloženo hnízdění sýce rousného (Aegolius
funereus), silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., zranitelný dle
červeného seznamu, ovlivnění druhu přestavbou není předpokládáno;
obojživelníci – jedná se ve vztahu k záměru o nejcitlivější třídu živočichů,
neboť využívají v areálu četné díry pod panely a v základech stávajících
budov jako místa k zimování, zjištěni v hojném počtu byly tyto druhy: ropucha
obecná (Bufo bufo) – ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., čolek
horský (Triturus montandoni), čolek obecný (Triturus vulgaris) – oba silně
ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a skokan hnědý (Rana
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temporaria) – téměř ohrožený druh dle červeného seznamu; plazi - je možné
očekávat výskyt slepýše křehkého (Anguis fragilis) - silně ohrožený dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., málo dotčený dle červeného seznamu, případně
ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) nebo obecné (Lacerta agilis) - obě silně
ohrožené dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., téměř ohrožené dle červeného
seznamu; savci - v okolí je doložen výskyt vydry říční (Lutra lutra) - silně
ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., zranitelný druh dle červeného
seznamu.
S ohledem na výše uvedené byl vypracován samostatný materiál
„Návrh opatření na ochranu obojživelníků v lokalitě Souš – Montanie, U
– 24, s.r.o., srpen 2010. Rovněž byl požádán příslušný orgán ochrany přírody
o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě Souš – Montanie.
Realizace záměru bude mít do určité míry negativní vliv na chráněné druhy
živočichů, pro jejich zmírnění a kompenzaci je nutné respektovat doporučení
z provedeného Základního biologického průzkumu, Návrhu opatření na
ochranu obojživelníků v lokalitě Souš – Montanie a podmínky z udělené
výjimky.
C.II.7 Krajina
V rámci zpracování tohoto oznámení bylo provedeno specialistou Ing.
Romanem Bukáčkem, „Posouzení vlivu navrhované stavby a využití
územní na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb.“
V následujícím textu uvádíme základní informace z tohoto posouzení,
které je v plném rozsahu uvedeno v příloze tohoto oznámení.
Hodnocení vlivu rekonstrukce a výstavby hotelu Montanie, Desná III,
na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny je zpracováno jako samostatná studie. Předložená studie může být
přiložena k Oznámení záměru nebo Dokumentaci dle zákona č. 100/2001
Sb., stát se podkladem pro vydání souhlasu orgánu ochrany přírody dle § 12
zákona č. 114/1992 Sb., popř. použita k dalším souvisejícím účelům.
Cílem této práce je vyhodnocení míry vlivu stavby a využití území z
hlediska zásahu do krajinného rázu (aktuální hodnocení).
Záměr představuje stavební soubor sestávající z několika budov
představujících hotelový komplex situovaný JV od údolní nádrže Souš k
jejímu západnímu břehu. Záměr je situován do území CHKO Jizerské hory,
kde bylo zpracováno tzv. preventivní hodnocení ochran krajinného rázu. Dle
tohoto hodnocení se dotčený krajinný prostor nachází ve vymezené oblasti
krajinného rázu C nazvané Jablonecko. Oblast je vymezena od východu linií
nejvyšších vrcholů Jizerských hor od státní hranice na masivu Smrku (1124
m) přes Plochý vrch (939 m) na Černý vrch (1024 m), Jizeru (1122 m),
Černou horu (1084 m) a Holubník (1070 m) po Hřebínek, kde se obrací na jih
a sousedí s OKR. B. Liberecko evropským rozvodím a dále přes Vysoký
hřeben směřuje k jihu přes Lukášov na Prosečský hřeben. Oblast uzavírá z
jihu hřeben Černé Studnice, téměř celá leží na území CHKO JH. Kompozičně
je území velmi členité svojí morfologií s dvěma výraznými paralelními údolími
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Bílé Nisy a Kamenice a na ně kolmým údolím Desné s přítoky. jednotlivé
hřebeny vytvářejí polouzavřené prostory s mnoha výhledy a průhledy.
V prostoru umístění záměru je zmíněným podkladem preventivního
hodnocení vymezeno místo krajinného rázu označené jako MKR ABC-1-c,
které představuje typově drobné osady v lučních enklávách. V podrobnosti,
ve které je však nutné zpracovat vliv daného záměru na krajinný ráz, jsou
vymezení a charakterizace daného místa pojaty příliš obecně.
Dotčený krajinný prostor představuje území, které může uvedený
záměr ovlivnit, a ve kterém může dojít ke změně znaků a hodnot krajinného
rázu ve smyslu §12, zákona č. 114/92 Sb.
Vzhledem k charakteru uvedeného záměru představuje dotčený
krajinný prostor především závěr údolí Černé Desné vymezený prvními
horizonty okolních kopců Bučina, Míliře a Jizera a Vlašským hřbetem ze
severovýchodu.
Charakteristika
souvislostech

dotčeného

krajinného

prostoru

v širších

Krajinný ráz je určitou základní doménou každé krajiny a je utvářen
znaky přírodní, kulturní a historické povahy udávajícími význam přítomnosti
přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného území. Znaky při tom
představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a vzájemném vztahu a
jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území.
Krajina, kam je záměr situován, je součástí náhorní jizerskohorské
hornatiny do závěru údolí Černé Desné s dominantními zalesněnými svahy
okolních kopců a hřbetů. Záměr sám o sobě představuje drobný odlesněný
prostor na levém břehu údolní nádrže, kde se již v současné době nachází
hotelový komplex, který bude záměrem měněn a upravován.
Podcelek Jizerská hornatina zaujímá centrální část Jizerských hor. Má
charakter ploché hornatiny. Je tvořena granitoidy krkonošsko – jizerského
masivu, zčásti rumburského masivu, vzácně hornin krystalinika.
Charakteristický je nesouměrný kerný reliéf stupňovitě klesající od S k J s
rozsáhlými vrcholovými klenbami, žulovými vrchy a suky, strukturně
denudačními hřbety, širokými třetihorními údolími a okrajovými svahy
rozčleněnými hlubokými údolními zářezy. Jizerské hory tvoří mohutnou kru
mírně skloněnou k jihu. Vrcholová plošina je členěna poměrně mělkými
údolími. S tímto mírným reliéfem nápadně kontrastuje až 600 m vysoký
severní sráz členěný divokými roklemi s vodopády (Velký a Malý Štolpich,
Černý potok) a mohutnými skalními stěnami a sutěmi při horní hraně
Okrsek Soušská pahorkatina – plochá kerná hornatina z výrazně
porfyrické žuly až granodioritu krokonošsko-jizerského masivu s žílami
žulového porfyru a lamprofyru; střeně vyzdvižená část asymetrické
jizerskohorské hrástě ukloněná k J a V, s výraznými zaoblenými hřbety a
rozlehlými vrchy s plošinami poloroviny a s převážně rozlehlými úvalovými
údolími a kotlinami v povodí Jizery a Kamenice; na JV hluboké údolí Jizery s
peřejemi; výrazný kužel třetihorního sopečného tělesa Bukovce; četná
vrchovištní rašeliniště; četné izolované skály, skalní hradby, kryoplanační
terasy a plošiny, balvanové a blokové haldy; nevyšším bodem je Černý vrch
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1024 m; významné vrcholy Bukovec 1004, Mílíře, Jelení stráň, Pytlácké
kameny, Zámky, Zelený vrch.
Krajina je převážně zalesněná, na svazích převažují smrčiny, v
náhorních polohách rozlehlé přechodné lesokřoviny s břízou, jeřábem,
modřínem i smrkovými exoty, četná vrchoviště, místy s klečí a smrčinami,
místy zachovalé listnaté a smíšené porosty s bukem, bezlesé louky v okolí
osady Jizerka, významná turistická a rekreační oblast.
Území kam je záměr situován navazuje na břehové partie údolní
nádrže Souš na úpatí zalesněného svahu hory Zámky.
Oblasti krajinného rázu
Dle materiálu preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské
hory se území nachází v oblasti krajinného rázu C Jablonecko. Území,
navazující z jižní strany na území náhorní plošiny Jizerských hor a stupňovitě
klesající od náhorní plošiny směrem k jihu. Reliéf je členěný hluboce
zaříznutými údolími potoků a říček (nejvýraznější je údolí Kamenice, Černé a
Bílé Desné a Lužické Nisy). Mezi jednotlivými údolími jsou táhlé hřbety
(Harcovský hřbet, Vysoký hřeben, Maxovský hřbet, Mariánskohorský hřeben,
Desenský hřeben), místy jsou hřbety u úpatí příčně členěné krátkými bočními
údolími (nad Josefovým Dolem), případně se vytvořily relativně izolované
vrcholy ( Buková, Tanvaldský Špičák), které jsou výraznými dominantami při
jižním okraji chráněného území.
Území je pro svou výraznou členitost a velký podíl lesních porostů
málo přehledné, výhledy jsou možné z Tanvaldského Špičáku, z hořejší části
svahů nad hlubokými údolími, případně závěrů údolí – průhledem v ose toku.
Kromě výše zmíněných dominantních vrcholů se jako pohledové dominanty
místy uplatňuje Ještěd, v dálkových pohledech výrazný Černostudniční
hřeben s dominantou rozhledny a technických stožárů (vně CHKO). Ze
sousedních POKR vrch Hvězda s rozhlednou Štěpánka a Bílá skála nad
Příchovicemi a typická silueta Bukovce (POKR Náhorní plošina).
Osídlení vychází z původní struktury lánových vsí (podél toku a hlavní
komunikace), které ve svazích přechází do rozptýlené a shlukové zástavby.
Podél vodních toků a komunikací je výstavba kompaktnější, v nejníže
položených částech údolí byla často doplněná průmyslovými objekty a areály
a zástavbou s městským charakterem (Janov, Loučná, Jiřetín, Josefův Důl,
Smržovka, Desná, Tanvald). Směrem výše do svahů a výše proti proudu
postupně přechází v rozvolněnou zástavbu chalup, rozptýlených v loukách a
doplněných soliterními stromy a jejich skupinami (svahy nad Bedřichovem,
Hraničná, horní část Josefova Dolu, Dolní Maxov, Mariánská Hora až po
hřebenové polohy (Hrabětice, Horní Lučany a Horní Maxov).
K velmi cenným, jak z hlediska zachované volnější struktury zástavby,
množství zachovaných typických objektů lidové architektury, tak i
bezprostřední vazbou k náhorní plošině, náleží Hrabětice – Semerink, louky
jižně od Královky, okolí Bramberku, Horní Maxov s výraznou dominantou
kostela, Horní Lučany, Záhoří, dále pak závěr Josefova Dolu, Mariánská
Hora, nad Desnou Nýčovy Domky a Horní Polubný.
Krajina je z velké části zalesněná (hřbety, vrcholy), převažují smrkové
porosty, místy smíšené porosty. Ve svazích, mírnějších údolích a místy až na
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hřebenech jsou louky a pastviny. Vzhledem k tomu, že přírodní podmínky v
tomto POKR nebyly vhodné ke zornění, je většina luk původních a relativně
dlouhodobě obhospodařovaných a jsou na nich často vyvinuty kvalitní biotopy
(zejména vlhké pcháčové louky (místy s výskytem vstavačovitých),
rašeliništní louky, horské trojštětové louky, podhorské a horské trojštětové
louky atd.). V loukách je množství rozptýlené zeleně – vzrostlých soliterních
stromů a jejich skupin, spolu s kvalitními loukami a zachovanými objekty
lidové architektury vytvářejí cenný krajinářský komplex.
Podoblast krajinného rázu - náhorní plošina včetně strmých
svahů
Náhorní plošina je vymezena jako přírodně, geomorfologicky a
krajinářsky nejcennější část Jizerských hor, zahrnující náhorní plošinu a
přilehlé zalesněné strmé svahy. Na severní straně je území vymezeno úpatím
prudkých svahů Jizerských hor, na jižní straně, kde jsou svahy pozvolnější,
hranicí souvislých lesních komplexů na okraji náhorní plošiny, včetně
izolovaných okrajových sídel a enkláv (Karlov, Novina), které svým terénním
utvářením náleží k náhorní plošině.
Území je tvořeno převážně masivem Jizerských hor. Od nejvyšších
vrcholů (Jizera, Černá hora, Smědavská hora, Holubník, Černý vrch a další)
se táhne náhorní plošina, jež se mírně svažuje k jihu a je členěna poměrně
mělkými údolími a nevýraznými vrchy. Na jižní straně se projevuje stupňovitě
klesající kerný reliéf s širokými třetihorními údolími a okrajovými svahy
rozčleněnými relativně hlubokými údolními zářezy. S tímto pozvolně
klesajícím reliéfem nápadně kontrastuje až 600 m vysoký severní sráz
členěný divokými roklemi s vodopády (Velký a Malý Štolpich, Černý potok) a
mohutnými skalními stěnami a sutěmi při horní hraně.
Žulové podloží podmiňuje tvary georeliéfu, charakter vodních toků i
půdní typy a často vystupuje na povrch v podobě skalek a balvanů.
Výjimečný je čedičový vrchol Bukovec (olivinický nefelinit), výrazná
dominanta nad soutokem Jizery s Jizerkou.
Severovýchodní část zaujímá Smrčská hornatina, tvořená ortorulami,
fylity a svory, pro níž je charakteristický reliéf kerné stavby s dvěma
rozsáhlými hřbety.
Přestože jsou lesní porosty převážně přeměněné na monokultury
smrku ztepilého, místy dokonce nepůvodního smrku pichlavého, vyskytují se
zde četné fragmenty cenných porostů. Nejvýznamnější je výskyt přírodě
blízkých společenstev listnatých a smíšených lesů s převahou buku na
strmých severních svazích, kde díky jejich nedostupnosti nedošlo k tak
významné přeměně druhové skladby. Jedná se o fragmenty květnatých bučin
(1. zóna), dále acidofilní a horské klenové bučiny, místy suťové lesy. Přírodě
blízké lesní porosty se vyskytují také v okolí Oldřichova a Fojtky, Rudolfova,
na svazích Javorového, Žulového a Dračího vrchu, v oblasti Bramberku, ve
vrcholových partiích Špičáku, na svazích Vlašského hřbetu a Kapradníku.
Zcela výjimečná je mozaika květnatých bučin, horských klenových bučin,
suťových lesů a horských třtinových smrčin na Bukovci.
Na náhorní plošině převládají přeměněné lesy (nepůvodní smrčiny) v
mozaice s horskými třtinovými smrčinami. Podle vodních toků a v depresích
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najdeme rašelinné a podmáčené smrčiny (v mělkých pánvích rašelinišť -NPR
Rašeliniště Jizery, NPR Rašeliniště Jizerky, PR Černá jezírka). Na vrcholcích
a v oblasti Smrku a Klínového vrchu se vyskytují horské třtinové smrčiny, na
svazích Smědavské hory fragmenty horských papratkových smrčin.
Mezi významnou nelesní vegetaci tohoto prostoru patří rašeliniště.
Nejvýznamnější jsou rašeliniště a vrchoviště na přirozených bezlesích (NPR
Rašeliniště Jizery, NPR Rašeliniště Jizerky, PR Rybí loučky, PR Černá
jezírka), menší přechodová rašeliniště se nacházejí na březích vodních
nádrží. Nejvýznamnější luční porosty se nacházejí na Jizerce pod Bukovcem
(pralouka a upolínová louka v PR Bukovec).
Lesní komplexy i rašeliniště mají velký význam nejen jako samotné
biotopy, podílejí se na spoluutváření krajinného rázu také prostřednictvím
ovlivnění vodního režimu Jizerských hor. Podporují retenci vody v krajině a
vyrovnanost průtoků v četných drobných vodních tocích. Spolu s klimatem
bohatým na srážky a nepropustností podloží se podílejí na vzniku významné
pramenné oblasti v celé části náhorní plošiny a četných drobných vodních
toků, spadajících do údolí v podobě bystřin s vodopády (na severní straně)
nebo meandrující a vytvářející mělká údolí s rašeliništi v horní části plošiny a
teprve později se zahlubující (na jižní straně). Do POKR spadají také
přehrady, vybudované na vodních tocích (Bedřichov, Josefův Důl, Souš),
většinou sloužící jako zdroje pitné vody.
Sídla zasahují do území pouze okrajově – jedná se většinou o drobné,
výše položené osady s rozptýlenou zástavbou a převažující původní lidovou
architekturou (především Jizerka – VPR, unikátně zachovaná horská osada s
rozptýlenou zástavbou a dominantou Panského domu, Václavíkova
Studánka, Karlov, okrajová část Hrabětic, Peklo v závěru Josefova Dolu a již
nezaměnitelné samoty nebo seskupení objektů – Kristiánov, Nová Louka,
Mariánskohorské boudy. Charakteristické je jejich úzké propojení s přírodním
prostředím – návaznost na cenné horské louky velké zastoupení rozptýlené
zeleně v lučních enklávách a pohledová návaznost na přírodní dominanty
prostoru. Tato drobná sídla a osady jsou dnes dokladem kulturně historického
vývoje území, způsobu osídlování obtížně přístupné horské krajiny a v
neposlední řadě územím s vysokým zastoupením jedinečně zachovaných
typických objektů lidové architektury.
Významná vymezená místa krajinného rázu
Místo, kam je situován záměr, je v uvedeném materiálu preventivního
hodnocení vymezeno jako ABC-1-c Drobné osady, samoty. Drobné osady,
samoty v rámci lesních komplexů, jež svou polohou náleží do podoblasti
Náhorní plošiny. Jejich společnou charakteristikou je relativně velká
nadmořská výška, umístění při okraji nebo přímo na náhorní plošině,
obtížnější dopravní dostupnost a bezprostřední návaznost na přírodě blízkou
nebo přírodní krajinu.
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Návrh zásad ochrany krajinného rázu místa:
Základní:
•

Území s prioritní ochranou, klidové rekreační využití s ohledem na
cenné přírodní a přírodě blízké prostředí

Prostorové uspořádání, krajinná struktura:
•

Chránit stávající louky, luční enklávy (nezastavovat, nezalesňovat,
vhodným managementem předcházet jejich samovolnému zarůstání
nebo degradaci)

•

Chránit vzrostlé soliterní stromy v loukách, v rámci lučních enkláv

•

Zachovat a podporovat členité lesní okraje

Sídla:
•

zachovat charakter drobných osad, samot, neumisťovat nové stavby

•

nezahušťovat rozvolněnou strukturu zástavby

•

stabilizované části sídel, osad – upřednostnit vhodnou údržbu, •
obnovu, nevkládat novostavby, zachovat ráz lokalit jako celku

•

Udržovat stávající cesty, křížky, kapličky, pomníčky

Zástavba, objekty:
•

ochrana a vhodná údržba typických objektů lidové architektury

•

podpora vhodného využití objektů, nenarušující původní ráz • obnova
narušených částí

Vzhledem k tomu, že preventivní hodnocení je posazeno do obecné
roviny, bylo účelné a výhodné vymezit místo krajinného rázu, které úzce
souvisí a bude ovlivněno uvedeným záměrem. Toto místo odpovídá prostoru
v okolí údolní nádrže Souš, která je jeho základním znakem vytvářejícím osu,
orientaci i charakter. Vodní plocha je lemována břehovými partiemi, kam patří
i prostor, kam je záměr situován. Zatímco pravý břeh je stále bez využití a
zůstává „přírodní“ a je doprovázen po vrstevnici lesní cestou, levý obchází
komunikace na Smědavu a do Hejnice a v blízkosti hráze (JV část území
místa) se nachází drobná odlesněná enkláva s rekreačním areálem dnes
hotelu Montanie, dříve hotel Darre. Prostor leží na západním svahu údolí řeky
Černá Desná mezi ulicí Soušskou (II/290), která tvoří jeho západní hranici a
lesy, jimiž je pozemek obklopen z ostatních světových stran. Areál byl dříve
před renovací provozován jako účelové lázeňsko – rehabilitační resortní
středisko, které tak bylo do značné míry uzavřeno veřejnosti. Na konci roku
2008 byl po částečné renovaci celý areál otevřen bez omezení nejširší
veřejnosti.
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Vliv realizace posuzovaného záměru výstavby komplexu „Hotel
Montanie, Soušská 719, Desná III“ na krajinu a krajinný ráz je diskutován
v kapitole D.I.8.
Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Pozemky areálu hotelu Montanie jsou dle vyjádření Stavebního úřadu
Městského úřadu Desná ze dne 30.7.2010 ve schváleném územním plánu
sídelního útvaru města Desná zařazeny do plochy určené pro výstavbu
objektů občanské vybavenosti, a to při její severní hranici. Stavba je tedy
v souladu s platným územním plánem.
V příloze tohoto oznámení je výřez z platného územního plánu
města Desná (lokalita Desná III v okolí přehradní nádrže Souš).
C.II.8 Ekosystémy
Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s
cílem udržení rovnováhy.
Vztah záměru k lokálnímu ÚSES
Lokální ÚSES je vymezen v územním plánu sídelního útvaru Desná,
sousední obec Kořenov nemá ÚSES zahrnut v hlavním výkresu ÚP SÚ
Kořenov. Vymezení ÚSES pro širší okolí tak bylo čerpáno z Územně
analytických podkladů ORP Tanvald, jev ÚAP č. 021.
V ÚP SÚ Desná je vymezena trasa lokálního biokoridoru, která vede
podél přehrady Souš, mezi jejím levým břehem a komunikací, tedy v PHO I.
stupně. Z tohoto biokoridoru se cca 200 metrů severním směrem odděluje
další lokální biokoridor vedoucí podél vodního toku do lokálního biocentra na
území obce Kořenov.
Nejbližší lokální biocentra se nacházejí cca 500 m SV a JZ směrem od
lokality záměru.
Podrobně byly prvky ÚSES v posuzovaném území diskutovány
v kapitole C.I.2.
C.II.9 Obyvatelstvo
Podle údajů ze stránek Městského úřadu má město Desná
v současnosti 3 484 obyvatel.
Dnes rozdělujeme Desnou na Desnou I ( v údolí Bílé Desné ), Desnou
II (místní říkají za vodou) a Desnou III (směrem na Souš). Jako Desná I
označujeme bývalou samostatnou obec Desná, jako Desnou II označujeme
Potočnou a Pustiny, bývalé části obce Příchovice, a jako Desná III Dolní
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Polubný, Merklov, Černou Říčku, Nýčovy domky, Souš a Novinu, někdejší
části obce Polubný. Obec byla založena hrabětem Desfoursem roku 1691.
Kulturní a technické památky
V lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná
archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní
památky.
Kulturní památky
K výraznému rozkvětu obce dochází v druhé polovině 19. Století, kdy
byly v Potočné v provozu i velmi známé lázně. Na jejich místě stojí dnes park,
kterému vévodí architektonicky zajímavá Riedlova vila, vybudovaná roku
1895 místním sklářským podnikatelem Josefem Riedlem. Dnes je to kulturní
centrum obce, probíhají zde výstavy, hostují významní umělci, je zde
umístěna místní knihovna. Na protější stráni se vypíná výstavná hrobka, dnes
probíhající rekonstrukcí, která patřila rovněž Riedlově rodině.

Riedlova vila
Technické památky
Jednou z významných technických památek je vlastní přehradní
hráz Soušské přehrady, o níž bylo již v tomto oznámení podrobně
pojednáno.
Protržená přehrada
Obdobnou přehradou byla i stavba na Bílé Desné, s níž bylo započato
v září 1912. Na místo musela být dopravena lokomotiva, před níž byly
kladeny padesátimetrové koleje. Doprava této lokomotivy z nádraží k
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přehradě trvala osm dní, což vyneslo Desné přízvisko „nejdelší obce na
světě“. Stavba pokračovala poměrně bez závad. Materiál na hráz byl
získáván z okolních břehů, odkud byl navážen a vždy po půlmetrových
vrstvách přejet několikrát válcem těžkým 3000 kg. Ve stavbě přehrady se
pokračovalo i po vypuknutí první světové války. Dne 30. června 1915 byla
přehrada dokončena a její šířka byla 54 m, výška 14,6 m a šířka hráze
nahoře činila 4 m, byla postavena v nadmořské výšce 820 m a měla
zadržovat 400.000 m 3 vody. Vedle ní byla též zřízena odpadní štola vedoucí
více než kilometr do údolí nynější přehrady Souš. V červnu toho roku bylo
zavřeno šoupátko vypouštěcí štoly a zadržena první voda. Dne 18. listopadu
1915 se dostavila kolaudační komise a stavbu schválila.
18. září 1916 však došlo k nečekané katastrofě. Toho dne šli dva lesní
zaměstnanci v blízkosti hráze. Tu si najednou všimli, že ve výši krycí desky
teče proud vody, který stříká asi metr třicetistupňovým úhlem z hráze
přehrady. To bylo několik minut po půl čtvrté. Okamžitě na to upozornili
hlídače, který prý byl také před chvílí na tomto místě a nic nepozoroval.
Hlídač se pokusil díru zacpat, ale marně, voda stříkala dál. Hlídač se pokusil
otevřít výpustní štolu naplno, ale nemohl, přivalené kameny – a snad už i tak
velký proud a tlak – mu zřejmě zabránily, aby ji celou otevřel. Vtom
zpozoroval, jak se před ním propadlo dláždění vedoucí po koruně hráze.
Otvor se zvětšoval do tvaru trychtýře a pramen, zprvu silný jako prut, zesílil
na velikost ruky.
Za jeden a čtvrt hodiny po prvním zpozorování se hráz těsně u věže
prolomila. 290 000 m3 vody se během půl hodiny vyhrnulo ven a vzalo s
sebou levé křídlo hliněné hráze. V tu dobu však již bylo slyšet ve vsi poplach
s hlášením: „Majitelé vodních děl upozorňujeme, aby se nelekali, přijde-li nyní
více vody.“
Krátce na to byla zpráva vystřídána hlášením: „Alarmujte hasiče,
přehrada se protrhla!“
Několik metrů pod přehradou měl pilu hrabě Desfours Walderode.
Kolem ní bylo tehdy uloženo kolem 4000 až 5000 m3 dřeva. Naštěstí byla pila
právě v opravě, i rodina byla pryč. Pila byla smetena i s myslivnou a
dobytkem a za několik minut se ve vymletém kamení ani nerozpoznalo, kde
myslivna stála. Dřevo, které voda vzala, znásobilo pak nebezpečí. Stromy,
klády, prkna, pro něž nebylo mnohdy vodu ani vidět, se hrnuly dolů s velkou
prudkostí a braly s sebou vše, co se jim postavilo v cestu. Katastrofa si
vyžádala 57 obětí na životech.
Po protržení přehrady se konaly procesy, které probíhaly až do dob
první republiky.
V roce 1928 přišla opět velká voda a v místě, kde stála přehrada,
odplavil déšť limonitové vrstvy, v nichž byly zjištěny kanálovité prostory
zanešené pískem.
Roku 1931 se konalo opět v Liberci neveřejné přelíčení, které
prohlásilo rozsudek z roku 1925 za neplatný a obžalovaní byli zproštěni viny.
Proces trval 17 let a jeho výsledkem bylo zjištění, že přehrada byla
postavena na nevhodném místě a že stavební nedostatky nebyly hlavním
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důvodem, ale možnost kanálovitých prostor ve zvětralé žule, na níž byla
postavená hráz
Dnes je na místě přehrady památník obětem katastrofy.
Ozubnicová železnice
30. června 1902 přijel z Tanvaldu do Desné první vlak. Vyjel z nádraží
v Tanvaldě o nadmořské výšce 466,4 metrů na trať dlouhou 7,4 km a
směřoval do konečné stanice, kde nadmořská výška dosahuje 699,6 metrů.
Vzhledem k tomu, že na této trase musel překonat výškový rozdíl 233 metry,
na jeden kilometr až 58 metrůstoupání, byla trať řešena jako ozubnicová
dráha, běžně nazývaná „zubačka“. Na úsecích nejprudšího stoupání byl
uplatněn v Čechách poprvé systém navržený Švýcarem Romanem Abtem a
dříve již vyzkoušený a osvědčený v rakouských Alpách, při čemž ozubená
kola na spodní části lokomotivy zapadají do ozubených tyčí upevněných mezi
kolejnicemi. Vlak sunutý parní lokomotivou měl před sebou trasu technicky
značně náročnou, ale zároveň krásnou výhledy na kolem ubíhající krajinu a
pro pasažéry i romantickou až dobrodružnou, zejména při projíždění tmou a
hukotem tunelů. Poslední, a to nejdelší tunel náleží aspoň svou první částí
k městu Desná, začíná ihned za zastávkou v Merklově, dnes zvanou
„zastávka Kořenov“.
Tato dráha byla v roce 1902 propojena s tratí na Szklarsou Porebu a
Jelení Goru. Obě dráhy byly stavěny současně a tak byla nová dráha do
tehdejšího Slezska oboustranně důležitou pro transport dřeva, uhlí a
průmyslových výrobků, ale i vyhledávaným prostředkem pro přepravu letních
i zimních návštěvníků Jizerských hor a Krkonoš. Od 1. července 1902 začala
pravidelná doprava osob i nákladů a začal se odvíjet čas provozu na trati,
která má dodnes v Čechách největší sklony a také stále jediná, která má
ozubnici.
Dráha a celé její zařízení je zajímavým technickým dílem, v němž
zvláště lokomotivy jsou stále středem zájmu. Liberecko-jabloneckotanvaldská dráha vybudovala výtopnu v dnešním Kořenově, společnou
budovu pro svoje lokomotivy i pro stroje německé, které tam dojížděly ze
sousedního Slezska, a také dílnu, ve které se opravovaly lokomotivy i vozy.
Dnem zahájení byla dráha zestátněna.
Nejstarší lokomotivu, která byla ve stavu dráhy, byla dvouspřežní
lokomotiva 83.21, pocházející z lokomotivky Krauss v Linci. Původně, od roku
1883, jezdila u Společnosti rakouských místních drah, ale pak přešla do
Čech. Na nádraží v dnešním Kořenově posunovala, a to až do roku 1925, kdy
byla vyřazena.
C.II.10

Jiné charakteristiky - Hluk

Jak již bylo uvedeno v části B a v úvodu kapitoly C.II., je lokalita
posuzovaného záměru rekonstrukce hotelu Montanie velmi klidná bez
významnějších zdrojů hluku. Jediným zdrojem hluku v současnosti je
automobilová doprava po Soušské silnici směrem na Tanvald. Jedná se však
o omezený provoz a převážně o rekreační dopravu, počet vozidel je nízký a
hladina hluku tímto liniovým zdrojem způsobená leží pod přípustnými
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hygienickými limity. V noční době je silnice prakticky bez provozu, stejně jako
v zimním období, kdy je zcela uzavřena.
Vlivem realizace záměru se tento stav prakticky nezmění, navýšení
obslužné dopravy hotelu je, s ohledem na minimální nárůst ubytovací
kapacity, zcela zanedbatelný a na hlukové zátěži se téměř neprojeví.
Rovněž stacionární zdroje hluku se v areálu hotelu prakticky
nevyskytují. V rámci rekonstrukce budou sice instalována vzduchotechnická a
klimatizační zařízení, jejich umístění a tlumení však bude řešeno tak, aby byly
s rezervou splněny přípustné hygienické limity dané nařízením vlády
č.148/2006 Sb. a aby nedocházelo k rušení ubytovaných hostů hlukem.

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Realizace záměru je situována do území, které podle územního plánu
odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí je zde vysoká,
území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a navíc i
v ochranném pásmu vodního zdroje.
V okolí areálu hotelu Montanie se nacházejí převážně lesy a celá
oblast je využívána pro rekreaci.
Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí byl proveden
v předchozím textu, v kapitolách C.I a C.II.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního
prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí ve
vlastním areálu hotelu Montanie ani v jeho okolí.
Navržená opatření, zejména směřovaná na ochranu vod a
obojživelníků, tuto ochranu zajistí v míře, která je požadována platnou
legislativou a která odpovídá požadavkům a podmínkám správy CHKO a
Povodí Labe, s nimiž byl záměr podrobně projednáván.
---------------------------------------------------------------------------------------------V následujícím textu uvádíme zásady politiky územního rozvoje České
republiky z roku 2008 – územně plánovací dokumentace.
Podle Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené Usnesením
vlády č. 929, spadá řešené území do Specifické oblasti Krkonoše –
Jizerské hory (SOB 7).
Vymezení:
Území obcí z ORP Frýdlant (jižní část), Jablonec nad Nisou (severní
část), Jilemnice (severní část), Liberec (severovýchodní část), Tanvald,
Trutnov (severní část), Vrchlabí (severní část). Oblast se dotýká na území
ORP Jablonec nad Nisou, Liberec a Tanvald OB7 Liberec.
Důvody vymezení:
a)
Potřeba úměrně a rovnoměrně využívat s ohledem na udržitelný rozvoj
území vysoký rekreační potenciál Krkonoš, které jsou národním parkem a
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biosférickou rezervací UNESCO a zasahují na území Královéhradeckého a
Libereckého kraje a do sousedního Polska a Jizerských hor, které jsou
chráněnou krajinnou oblastí. Jde o celistvé území s kvalitním životním
prostředím, vysokými přírodními a krajinnými hodnotami a s významným
rekreačním potenciálem.
b)
Potřeba řešit střety aktivit rekreace a cestovního ruchu s přírodními a
krajinnými hodnotami, vzhledem ke skutečnosti, že oblast je významně
zatížena rekreací a cestovním ruchem tuzemským i zahraničním (Polsko,
Německo) a patří k nejatraktivnějším turistickým regionům ČR.
c)
Potřeba snížení vysokého a stále rostoucího zatížení až přetížení
území a dopravní a technické infrastruktury uživateli, zejména v místech, kde
tento vliv zasahuje až do chráněných území přírody.
d)
Potřeba posílení ekonomické a sociální stability území pomocí
koordinovaného rozvoje cestovního ruchu a dalších hospodářských odvětví,
která jsou šetrná k životnímu prostředí. Nutnost kooperace území se
sousední oblastí polských Krkonoš a Jelenihorské kotliny.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené využívání lidského,
přírodního i ekonomického, zejména rekreačního potenciálu oblasti,
b)
zmírnění střetů nadměrného zatížení území rekreací a cestovním
ruchem v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména v hlavních
střediscích, především v období hlavní sezóny a vytváření podmínek rozvoje
pro rozvoj šetrných forem rekreace a cestovního ruchu i mimo hlavní
střediska,
c)
zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních
vazeb,
d)
koordinovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména cestovního ruchu,
preferování aktivit šetrných k životnímu prostředí.

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR)
Zásady územního rozvoje jsou novým typem územně plánovací
dokumentace, která vychází ze zákona č. 183/2006 Sb. Tato dokumentace
po zpracování a schválení nahradí dosud existující územní plány velkých
územních celků.
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ČÁST D.

KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH
VÝZNAMNOSTI

DI.

CHARAKTERISTIKA
PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY:
Kapitola

Předmět hodnocení

Kategorie
významnosti
I.

II.

III.

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo

x

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

x

D.I.3.

Vliv na hlukovou situaci

x

D.I.4.

Vliv na povrchové a podzemní vody

D.I.5.

Vliv na půdu

x

D.I.6.

Vliv na horninové prostředí a nerostné
zdroje

x

D.I.7.

Vliv na floru a faunu

x

D.I.7.

Vliv na ekosystémy

x

D.I.8.

Vliv na krajinu

x

D.I.9.

Vliv na hmotný majetek a kulturní
památky

x

x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle
charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu
životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po
podrobném studiu dané problematiky.
Do první kategorie byl zařazen vliv na povrchové a podzemní vody, vliv
na floru a faunu, vliv na ekosystémy a vliv na krajinu. Toto zařazení vyplývá
z umístění záměru v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a v ochranném
pásmu vodního zdroje – pitné vody v přehradní nádrži Souš.
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Žádný z vlivů však nezpůsobí negativní ovlivnění složek životního
prostředí nad míru danou platnými předpisy. V CHKO a OP vodního zdroje je
naopak nutno dodržet přísná opatření nad rámec běžných předpisů. Řada
podmínek vyplynula i z výjimky, udělené CHKO dne 6.9.2010 na základě
žádosti investora o povolení rekonstrukce hotelu Montanie. Jedná se
především o opatření na ochranu obojživelníků migrujících přes areál a
Soušskou silnici k přehradní nádrži Souš. Z jednání s Povodím Labe
vyplývají požadavky na ochranu vod v době provozu i výstavby hotelu.
Urbanistické řešení celého areálu hotelu bylo podrobně konzultováno
se správou CHKO na základě vypracované architektonické studie. Tato
studie byla následně upravena podle požadavků CHKO.
D.I.1.

VLIVY NA OBYVATELSTVO
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší a hluk
Stavební a zemní práce při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících
objektů hotelu Montanie na omezeném pozemku nejsou takového rozsahu,
aby při moderním způsobu vedení prací a použití technicky vyspělých
stavebních mechanizmů představovaly významný faktor zhoršení pohody
obyvatel v okolí. Areál hotelu je dostatečně vzdálen od obytné zástavby,
takže hluk z vlastní stavební činnosti nebude obyvatele obce Desná
v žádném případě negativně ovlivňovat. jediným faktorem, který po
omezenou dobu zhorší životní prostředí, bude staveništní doprava, která
bude projíždět městem Desná. Jedná se o odvoz stavební suti a dovoz
stavebních materiálů na místo stavby. Jedinou příjezdovou komunikací je
Soušská ulice. V současné době není zpracováno POV, takže nelze přesně
stanovit postup výstavby ani počty jízd nákladních automobilů v jednotlivých
etapách výstavby. Lze však uvést, že rozsah stavby není tak veliký, aby
vyžadoval velké nasazení stavebních mechanizmů ani vysoký počet jízd
staveništní dopravy.
Každá stavba je nepochybně do určité míry rušícím prvkem, ale jedná
se o dočasná omezení, jejichž negativní vlivy je možno vhodným způsobem
minimalizovat.
Případnou sekundární prašnost při zemních pracích lze technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující
doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v
případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu. Stavební práce musí být prováděny
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převážně v pracovních dnech v denní době od 7,00 do 21,00 hodin tak,
aby byly splněny hlukové limity stanovené pro hluk z výstavby nařízením
vlády č.148/2006 Sb. Na stavbě musí být používány stavební mechanizmy
a další zařízení splňující platné limity.

Provoz hotelu Montanie
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k
ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
•

znečištění ovzduší

•

hluk

V této souvislosti je třeba uvést, že Hotel Montanie (a dříve hotel
Darre) byl v dané lokalitě provozován již řadu let, aniž by jeho provoz jakkoliv
negativně ovlivňoval město Desnou a její obyvatele. Naopak – vytvářel zde
pracovní příležitosti pro místní obyvatele a poskytoval služby rekreantům
vyhledávajícím pobyt v přírodně nenarušeném prostředí a s možností
sportovního vyžití.
Cílem rekonstrukce hotelu je především zvýšení poskytovaného
standardu a kvality služeb. Zvýšení ubytovací kapacity je zanedbatelné a
rovněž nárůst vyvolané dopravy bude minimální.
Z tohoto hlediska se tedy realizace záměru nijak negativně neprojeví.
Areál hotelu je v současnosti vytápěn elektricky. Tento způsob bude
zachován s tím, že významný podíl na vytápění převezmou tepelná čerpadla,
což povede k úsporám elektrické energie na vytápění. Areál není napojen na
zemí plyn a nejsou ani nebudou zde provozovány plynové kotelny, které jsou
zdrojem emisí do ovzduší.
Vzhledem ke skutečnosti, že v době provozu hotelu bude obslužná
doprava zajišťována prakticky výhradně osobními automobily, bude nárůst
emisí a hluku z dopravy minimální a u obytné zástavby v Desné se prakticky
neprojeví
Je možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat žádný nárůst
rizika chronických zdravotních účinků emisí a hluku v důsledku realizace
předkládaného záměru.
Realizace předkládaného záměru nepředstavuje prakticky žádné riziko
pro lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu
v zásadě nedojde ke změnám z hlediska zdravotních rizik.
Závěr ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo
Na základě podkladů dostupných v době vypracování oznámení a při
respektování navržených opatření lze hodnotit vliv provozu hotelu Montanie
na okolní životní prostředí jako málo významný.
Zdravotní rizika pro obyvatele nejbližších obytných domů jsou
prakticky nulová.
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Vlivy provozu hotelu Montanie na životní prostředí a obyvatelstvo
prokazatelně nepřekračuje platné limity, záměr nepředstavuje ohrožení zdraví
obyvatel obce Desná ani jiných lokalit.
Faktory pohody obyvatel nebudou záměrem investora nikterak
ovlivněny (s výjimkou časově omezeného období výstavby).
D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Zdroje emisí z obslužné dopravy areálu hotelu Montanie jsou popsány
v kapitole B.III.1. Objekty hotelu budou vytápěny elektricky a ve značné míře
budou využívána tepelná čerpadla. Tento způsob vytápění není zdrojem
emisí do ovzduší.
Emise produkované při jízdě automobilů byly spočteny programem
MEFA, viz kapitola B.III.1, s připočtením emisí ze studených startů.
Znečištění ovzduší při výstavbě
Projekt organizace výstavby není dosud podrobně zpracován a bude
upřesněn po výběru dodavatele stavby. Proto se při posouzení znečištění
ovzduší z období výstavby vycházelo ze zkušeností z výstavby staveb
obdobného typu a rozsahu.
Staveniště bude umístěno na pozemcích vlastní stavby objektů, pouze
pro výstavbu přípojek a komunikace budou na nezbytnou dobu provedeny
dočasné zábory v nejomezenějším rozsahu. Sejmutá ornice bude uložena na
pozemcích stavby, později použita na úpravu zelených ploch. Přebytečná
zemina z výkopů, odpady a odpadky ze stavby budou likvidovány odvozem
na řízené skládky. Sklady a objekty sociální a provozní budou umístěny
na pozemcích stavby.
V prostoru staveniště bude z volných ploch sejmut humus, sejmutý
humus bude uložen na mezideponii v prostoru staveniště a bude použit pro
zpětné ohumusování volných ploch. Vytěžená zemina z výkopů stavebních
jam a pro základové konstrukce bude mezideponována a bude použita do
násypů nově tvarovaného terénu.
Doprava v období výstavby
Na stavbu bude zřízen jeden vjezd a výjezd na komunikaci II/290
Soušskou, po níž bude obslužná doprava vedena.
Uspořádání staveniště bude řešeno v dalším stupni projektové
dokumentace. Parkování osobních automobilů po dobu výstavby bude
umožněno v areálu staveniště.
Předpokládaná intenzita dopravy v období výstavby:
• max. 6 TNA/den, t.j. max. 2 jednosměrné jízdy za hodinu
• Stavební práce budou vykonávány při 5ti denním pracovním týdnu, v
době od 06.00 do 21.00 hod.
• Období výstavby cca 18 měsíců.
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Rozsah a vybavení zařízení staveniště bude řešeno na podkladě
určení konkrétního dodavatele stavby. Materiál dopravovaný na stavbu budou
tvořit cihly, betony, ostatní stavební materiál, materiál na výstavbu
inženýrských sítí a zásypový materiál, konstrukce chodníků a vozovek.
V období výstavby dojde k navýšení intenzity dopravy. To bude znamenat 6
nákladních automobilů za den, max. 2 jednosměrné jízdy za hodinu (při 12ti
hodinové době denní práce). Další etapy výstavby už nebudou generovat
takto intenzivní dopravu. Po dokončení betonování se bude jednat pouze o
navážení materiálu, kde předpokládáme jeden až dva nákladní automobily za
den. Jednotlivé dopravní stroje se předpokládá využívat v průměru 8 - 10
hodin za den. Stavební práce budou vykonávány pouze ve všední dny, v
době od 7.00 do 21.00 hodin. Doba výstavby bude 18 měsíců.
Stanovení stavebních postupů bude předmětem POV v dalším stupni
projektové dokumentace. Proto se pro výpočet předpokládaného imisního
přitížení vlastní výstavbou vycházelo z intenzity prací a doby jejich trvání na
základě již realizovaných staveb obdobného rozsahu.
Emise znečišťujících látek v rámci výstavby budou vznikat jak
primárně, tj. z vlastních mechanizmů a jejich činnosti a provozu automobilů
na příjezdových trasách, tak sekundárně, tj. vznosem znečišťujících látek již
usazených z dotčených ploch, včetně komunikací.
Volné plochy v prostoru staveniště budou využity jako manipulační a
skladovací plochy pro předzásobení materiálem. Přebytečná zemina
z výkopu stavebních jam a výkopu pro základové konstrukce bude
skladována na mezideponii. Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude
zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické dočištění
vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz
a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude
odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní
komunikace.
Termíny
dokumentace.

realizace

stavby

budou

upřesněny

v dalším

stupni

Pro výpočet předpokládaného imisního přitížení výstavbou se
vycházelo z intenzity prací a doby jejich trvání na základě již realizovaných
staveb obdobného rozsahu.
a) Z hlediska znečištění ovzduší lze stavbu rozdělit na tyto etapy:
•

Zemní práce

•

Zakládání staveb

•

Hrubá stavba jednotlivých objektů

•

Další stavební činnosti – dokončovací práce, úpravy okolí, sadové
úpravy

Při charakteru posuzovaného záměru se však všechny práce
překrývají. Emise znečišťujících látek jsou tak po dobu výstavby rozloženy
relativně rovnoměrně (oproti velkým solitérním stavbám).
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Použitá zařízení na stavbě (předpoklad pro výpočet znečištění ovzduší)
Název stroje
•

Nákladní automobil těžký (např.Tatra 815)

•

Lehký nákladní automobil (Avia)

•

Bagr (Caterpillar 320 L)

•

čerpadlo betonové směsi

•

bourací a vrtací kladivo

•

vrtačky

•

svářečky

Emise znečišťujících látek v rámci výstavby budou vznikat jak
primárně, tj. z vlastních mechanizmů a jejich činnosti a provozu automobilů
na příjezdových trasách, tak sekundárně, resp. redepozicí, tj. vznosem
znečišťujících látek již usazených z dotčených ploch, včetně komunikací.
Přitížení na okraji komunikacích zatížených staveništní dopravou se
tak bude pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do 0,5 µg/m3 NO2,
příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,004 µg/m3 NO2.
V ostatních referenčních bodech budou příspěvky ještě menší.
Kritickou znečišťující látkou pro výstavbu jsou suspendované částice
PM10. Ty sice nebudou prakticky navyšovány provozem BK po jeho
dokončení (primární imise tuhých znečišťujících látek TZL z dopravy jsou
velmi malé a sekundární z nových udržovaných bezprašných vozovek také).
V období výstavby je však emise TZL charakterizovaných frakcí PM10
významná. Emisní faktory umožňují však vypočíst imisní příspěvky však
pouze z primárních zdrojů. Ty se (dle emisních faktorů MEFA) budou
pohybovat z této stavby v max. krátkodobých hodnotách do 0,2 µg/m3 ,
příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,0005 µg/m3 U
TZL však významnou roli hraje sekundární znečištění, resp. znečištění
redeponovaných částic.
Sekundární znečištění ovzduší
Sekundární znečištění ovzduší vzniká vznosem znečišťujících látek již
usazených z dotčených ploch, včetně komunikací. Jedná se hlavně o pevné
částice – prach. Plynné sorbované složky se uvolňují do ovzduší (při poklesu
koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné míře. Množství emitovaného prachu
závisí na množství uvolňovatelné (nikoli pevně vázané složky) na ploše, na
velikostním složení usazeného prachu, na jeho soudržnosti a vlhkosti a na
rychlosti větru. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 %
velikost emisí z usazeného prachu na skládkách se blíží téměř nule. Imisní
koncentrace pak dále závisí na odlehlosti posuzovaného místa od zdroje,
rychlosti větru a rozptylových podmínkách. Nejvyšších koncentrací
sekundární prašnosti se tak dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad
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15 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu 0,20 % doby
trvání v roce a to pouze při západním směru větru.
Stanovení předpokládané imisní zátěže ze sekundárního prachu
výpočtem má v sobě řadu úskalí a jeho vypovídací hodnota je vyšší pouze u
speciálních případů (plošné skládky sypkých materiálů, vyschlá kalová pole,
skládky popílku apod.). U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů
takový, že výpočtové stanovení má znehodnocující chyby. Pro stanovení
emisní vydatnosti stavby tak lze s jistými omezeními využít výsledky měření
v okolí prováděných staveb v rámci výstavby stanic metra (která byla
prováděna ve větším počtu). Ta samozřejmě hodnotí sekundární i primární
znečištění jako celek (zde primární zejména z rozpojování a přemisťování
sypkých hmot) a proto výpočet na jejich základě provedený hodnotí
primární a sekundární znečištění jako celek. Je třeba konstatovat, že
stavební práce prováděné v období velkého sucha jsou významným zdrojem
prašnosti. Proto je třeba vznik prašnosti snižovat na nejmenší možnou míru.
K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti
rozpojování a přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit:
•

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem,
t.zn. je zkrápět, předem vlhčit, využívat operativně k činnostem
produkujícím prašnost vlhká období;

•

zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy;

•

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten
neřešit pouze splachem, nýbrž i sběrem;

•

všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do
provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků
s těmito opatřeními;

•

při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na
vliv na životní prostředí.

Význačný zápach
Výstavba ani provoz areálu hotelu nebudou zdrojem zápachu.
Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít žádný
vliv na klima daného území.
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D.I.3.

VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hluk, vibrace
Stávající situace
V současné době je jediným zdrojem hluku v lokalitě, v níž se nachází
areál hotelu Montanie, vlastní provoz hotelu včetně vyvolané dopravy a dále
provoz na Soušské silnici.
V okolí areálu se nevyskytují další objekty (nejbližší jsou v blízkosti
přehradní hráze ve vzdálenosti několika set metrů). Další zdroje hluku se zde
nevyskytují.
Hluk z provozu areálu hotelu je minimální, stacionární zdroje jsou
umístěny uvnitř objektů (kuchyně, VZT) a v okolí se jejich hluk prakticky
neprojevuje.
Obslužnou dopravu představuje provoz téměř výhradně osobních
automobilů návštěvníků a zaměstnanců hotelu a dodávkových automobilů
zaměstnanců. Jediným nákladním automobilem je vůz odvážející komunální
odpad (1 x za týden). Výjimečně do areálu zajíždí autobus, pokud se zde
koná nějaká z větších akcí, na kterou přijíždějí účastnící společně (např.
konference). V tomto případě však obvykle přijíždí do areálu méně osobních
automobilů.
Nové zdroje hluku areálu hotelu Montanie
Nové zdroje hluku z vyvolané dopravy budou minimální, protože
kapacita hotelu se zvyšuje pouze minimálně. Je uvažováno s nárůstem o cca
14 jízd osobních automobilů za den v porovnání se současným stavem, což
se na hlukové situaci v areálu ani na Soušské silnici prakticky neprojeví.
Stacionárními zdroji hluku budou vzduchotechnická, eventuelně
chladící zařízení umístěná převážně ve strojovnách vzduchotechniky. Tato
zařízení se v exteriéru projeví pouze v rámci areálu hotelu s tím, že
hygienické limity dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací" pro chráněný venkovní i vnitřní prostor
staveb budou s rezervou splněny.
Další biologické a fyzikální charakteristiky
V areálu hotelu Montanie nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a
elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat v okolí. Jiné
ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v
následující tabulce.
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Ostatní vlivy stavby
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Hluk při výstavbě časově
omezený

V době zemních prací významnější vliv
zejména na hlukovou situaci, v dalších
etapách již nižší hladiny hluku

Hluk při provozu

minimální nepříznivý vliv, u nejbližší
stávající obytné zástavby se neprojeví

D.I.4

přímé, trvalé

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Záměr rekonstrukce hotelu Montanie je umístěn v chráněné krajinné
oblasti Jizerské hory. Areál hotelu se nachází v blízkosti přehradní nádrže
Souš, která slouží jako zdroj pitné vody pro rozsáhlou oblast Jablonecka.
Z tohoto důvodu bylo v okolí této nádrže vyhlášeno ochranné hygienické
pásmo I. a II. stupně. PHO I.stupně zahrnuje nejbližší část pozemků v okolí
přehradní nádrže, v případě oblasti u hotelu Montanie se jedná o pruh území
mezi Soušskou silnicí a okrajem nádrže. Vlastní areál hotelu Montanie leží ve
II. stupni PHO. Z tohoto důvodu byla v tomto oznámení ochraně vod
věnována mimořádná pozornost. V rámci zpracování oznámení EIA byl
proveden inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum včetně ověření
vydatnosti zdrojů vody pro potřeby hotelu. byla rovněž specifikována velmi
přísná opatření na ochranu vod před znečištěním. Tato opatření byla
konzultována s Povodím Labe a správou CHKO. V dalším textu jsou závěry
průzkumů shrnuty. Celá zpráva z hydrogeologického průzkumu je uvedena
v příloze tohoto oznámení.
Vliv na charakter odvodnění oblasti
Rekonstrukce hotelu Montanie bude mít pouze minimální vliv na
odvodnění oblasti vytvořením zpevněných ploch. Vysoký podíl zeleně
v areálu hotelu na rostlém terénu umožňuje vsakování značného podílu
dešťových vod. Popis řešení odvodu dešťových vod ze střech objektů a
zpevněných ploch byl popsán v kapitole B.III.2. Problematika bude podrobně
zpracována v projektové dokumentaci na základě výsledků inženýrsko
geologického a hydrogeologického průzkumu.
Vliv na změny hydrologických charakteristik
Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů
daného území, stavba se z tohoto hlediska neprojeví.
Vlivy na podzemní vodu
Záměr rekonstrukce areálu nebude mít na podzemní vodu významný
vliv. Tuto skutečnost dokládají výsledky přítokových zkoušek, provedených
v rámci hydrogeologických průzkumů. Z nich citujeme:
Ověřovací přítoková zkouška (expresní čerpací zkouška a následná
stoupací zkouška) na hlavní studni S1 byla provedena dne 23.8.2010. Pro
čerpací zkoušku bylo použito čerpadlo Speroni Aquasub 100/70, sací koš byl
zapuštěn do hloubky 3,50 m od OB. Před zahájením zkoušky se hladina
podzemní vody nacházela 2,64 m od OB (tj. cca 1,4 m pod úrovní terénu).
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Čerpací zkouška trvala 210 minut (3,5 hodiny). Čerpání bylo zahájeno
velikostí čerpaného množství 0,31 l/s. Ihned po započetí čerpání klesla
hladina vody ve studni o 1 cm, poté došlo k ustálení hladiny na úrovni 2,65 m,
při které nadále docházelo k odtoku vody přepadem. Následně (po 25
minutách čerpání) bylo čerpané množství zvýšeno na 0,34 l/s, ani při tomto
množství nebyl pokles pozorován. V 60. minutě bylo čerpané množství
zvýšeno na 0,39 l/s, v objektu byl pozorován velmi pozvolný pokles hladiny
(cca o 1 cm za 10 min), přičemž v této etapě hladina vody poklesla pod
úroveň přepadu. V 90. minutě bylo čerpané množství opětně navýšeno a to
na 0,42 l/s. Touto vydatností se čerpalo cca do 140. minuty, přičemž rychlost
poklesu hladiny byla zhruba stejná jako v předchozí etapě. V závěru čerpání
bylo množství postupně sníženo na 0,38 l/s, přičemž se pokles hladiny
zpomalil až došlo víceméně k ustálení hladiny.
Čerpací zkouška byla ukončena po 210 minutách, hladina se
nacházela v úrovni 2,75 m (tj. o 11 cm níže vůči počátečnímu stavu). Celkem
bylo ze studny odčerpáno 4,9 m3 vody.
Po zastavení čerpání byla zahájena stoupací zkouška (měření
vzestupu hladiny v předepsaných intervalech). Hladina vody na svojí původní
úroveň nastoupala během 18 minut.
Na základě této zkoušky byly graficky - početní metodou orientačně
stanoveny hydraulické parametry zastiženého horninového prostředí:
.
koeficient filtrace

kf = 5,6 . 10-4 m/s

koeficient transmisivity

T = 8,5 . 10-4 m2/s

Výsledky přítokové zkoušky prokazují na relativně vysoký přítok
podzemní vody do posuzovaného objektu. Za dobu trvání čerpací zkoušky
210 minut, kdy se čerpalo průtokem 0,3-0,4 l/s, byla hladina snížena pouze o
0,11 m. Zpočátku navíc docházelo k odtoku části vody přetokem. Vypočtené
parametry svědčí o mírně až dosti silně propustnostném zastiženém
zvodněném prostředí (Jetel, 1973). V průběhu čerpací zkoušky sice nedošlo
k dlouhodobějšímu ustálení hladiny podzemní vody, avšak v počátku čerpací
zkoušky při vydatnosti čerpaných množství 0,31 až 0,34 l/s se úroveň hladiny
neměnila - navíc doprovodně docházelo k odtoku vody přepadem. Během
poslední hodiny čerpání pak došlo ke snížení úrovně hladiny podzemní vody
o 1 cm a tento stav lze z hlediska charakteru testování pokládat za ustálený.
Využitelná vydatnost stávajících objektů
Předpokládané spotřeby vody pro zásobování hotelu je nutné zajistit z
místního zdroje podzemní vody o roční průměrné vydatnosti 0,55 l/s,
okamžitá maximální vydatnost uváděná v podkladech zadavatele je 0,90 l/s.
Na základě výsledků této expresní (krátkodobé) přítokové zkoušky lze
velikost zjištěného přítoku (0,31 až 0,34 l/s) považovat za orientační hodnotu
trvalé vydatnosti objektu S1. Čerpací zkouška však proběhla v období spíše
nadprůměrných srážkových úhrnů a vyšších stavů podzemních vod.
Vzhledem k umístění a hloubce jímacího objektu, který zachycuje převážně
mělké pramenní vývěry ze svahovin, je reálné riziko, že ve srážkově
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dlouhodoběji podprůměrných obdobích objekt poměrně rychle reaguje na
podmínky nižších stavů vod snížením vydatnosti.
Na základě vyhodnocení čerpací zkoušky, pozice objektu v
hydrogeologické struktuře a znalosti hydraulických parametrů zvodněného
prostředí lze předpokládat (odborný odhad), že v případě dosažení většího
snížení hladiny, by se stávající vydatnost objektu zvýšila o cca 25-30%. Tento
odhad je však nezbytně nutné podložit dlouhodobější čerpací zkouškou, v
délce trvání min. 1 týdne (dlouhodobější čerpací zkouška přesněji simuluje
případný trvalý odběr z objektu), kdy dojde k významnějšímu ovlivnění
testovaného zvodněného prostředí (příslušné části hydrogeologického povodí
objektu) do větší vzdálenosti. Navíc bude ověřeno, zda snížením dochází či
nedochází k ovlivnění blízké studny S2.
Lze předpokládat, že využitelná vydatnost objektu S1 bude za
srovnatelných klimaticko-srážkových poměrů 0,3 l/s při snížení hladiny na
2,65 m od OB.
Pro blízký jímací objekt S2 vydatnost nebyla testována. Na základě
odhadu průtoku z přepadu do sběrné šachty odhadujeme jeho vydatnost za
srovnatelných klimaticko-srážkových poměrů 0,15 l/s.
Odvodnění stavby
V rámci přestavby hotelu se uvažuje se zahloubením
rekonstruovaného objektu hotelu až do 6 metrů pod úroveň stávajícího
terénu, tedy pod hladinu podzemní vody. To znamená řešit odvodnění
budoucí stavby. Za účelem zjištění parametrů pro výpočet velikosti přítoku
podzemní vody do stavební jámy byla na vystrojeném průzkumném vrtu
provedena expresní přítoková (čerpací a stoupací) zkouška. Na základě
výsledků jsme navrhli řešení a doporučující opatření pro případné odvodnění
stavby.
Pro rekonstruovaný hotel, jehož stavba (situována do zářezu) zasáhne
pod úroveň hladiny podzemní vody, byly vypočteny očekávané přítoky vod.
Byly spočítány jednak přítoky do stavební jámy (ta zasáhne hlouběji než
samotný dokončený objekt), ke kterým dojde dočasně během období
přestavby hotelu, a dále přítoky trvalé, ke kterým bude docházet kontinuálně
po dokončení stavby objektu díky jeho pozici pod úrovní současné přirozené
hladiny podzemní vody. Přítoky vod budou muset být řešeny vhodným
odvodněním.
Hodnota výpočtového koeficientu filtrace byla částečně odvozena z
výsledků přítokové zkoušky na vrtu J2 (kf = 3,9.10-5 m/s) a z výsledků
zjištěných přítokovou zkouškou pro prostředí nedalekých stávajících jímacích
objektů S1 a S2, která je řádově vyšší (kf = 5,6.10-4 m/s). Hodnota kf pro
studny pravděpodobně lépe charakterizuje hydraulické parametry tohoto
kolektoru.
Použitý vyšší výpočtový koeficient filtrace, než vzešel z výsledků
přítokové zkoušky na průzkumném vrtu J2, jsme na základě výše uvedených
skutečností pro prostředí stavby stanovili ve výši kf = 1.10 4 m/s, abychom
při výpočtu přítoků zůstali na straně bezpečnosti. Dále byl díky znalosti úrovní
hladiny podzemní vody v inženýrskogeologických vrtech J1-J6 odvozen
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průběh hladiny v místě stavby a odečtena hodnota maximálního snížení
hladiny vody (pro dočasné období přestavby bude cca 5 m, pro trvalé období
po dokončení hotelu bude cca 4 m), do výpočtového vzorce pak byla použita
2/3 velikosti těchto hodnot.
Následující tabulka shrnuje použité veličiny a výsledky výpočtu.
celková plocha stavby

2 200 m2

přijatý koeficient filtrace kf

1.10-4 m/s

odvozený poloměr r uvažovaného zářezu

26,6 m

2

3,3 m

/3 maximálního snížení hladiny vody (ve stavební jámě) ~ sj

dosah deprese od středu zářezu Rd (= R+r)

127 m

výsledný přítok vody do stavební jámy

2,3 l/s

2

2,7 m

/3 trvalého maximálního snížení hladiny vody ~ st

dosah deprese od středu zářezu Rd (= R+r)

107 m

výsledný trvalý přítok vody

1,6 l/s

Výsledky svědčí o velikosti přítoků v řádu spíše nižších jednotek l/s.
Během stavebních prací, kdy bude postupně docházet k plánovanému
zahloubení stavební jámy doporučujeme v jednotlivých místech sledovat
intenzitu přítoků podzemní vody a v oblasti nejvydatnějších přítoků pak zvážit
možnost zbudování vhodného jímacího objektu pro zásobování stavby
hotelu.
Podmínky pro řešení odvodnění
Způsob odvádění vod ze stavební jámy v průběhu stavebních prací
musí být z důvodů ochrany vod vodárenské nádrže řešen v předstihu před
vlastním zahájením prací.
V případě zahloubení stavebních objektů pod hladinu podzemní vody
(předpokládá se) musí být případný drenážní systém (minimálně z důvodu
ohrožení jakosti vod ve vodárenské nádrži) vybudován ze zdravotně
nezávadných materiálů vhodných (atestovaných) pro trvale zvodněné
prostředí.
Likvidace drenážních vod by měla být rámcově řešena s
hydrogeologem, příp. s dotčenými orgány a osobami (např. provozovatel
vodárenské nádrže, správce silnice apod.) již během projektové přípravy.
Vliv na jakost vody - Posouzení čistírny odpadních vod (ČOV)
V rámci přestavby dojde v areálu hotelu k rekonstrukci stávající čistírny
odpadních vod, odkud jsou v současnosti přečištěné vody svedeny do
vsakovacího zařízení umístěného jižně od lokality. Pokračování provozu
tohoto vsakovacího zařízení je plánováno i po projektované přestavbě.
K vsakování dochází na podmáčené louce cca 300 m jižně od
ubytovacího areálu. Toto místo leží mimo (níže) přímé povodí vodárenské
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nádrže a podzemní vody se odvodňují do blízké povrchové vodoteče, tudíž
předmětné vody nemohou ovlivnit kvalitu vody ve vodárenské nádrži. Z velké
části je znečištění odpadních vod eliminováno procesem na ČOV, zbytkové
znečištění může být sníženo v úseku dotoku vody k nejbližšímu vodnímu toku
a k případným jímacím objektům přírodními samočisticími pochody při
průchodu zeminou v biologicky oživené podpovrchové vrstvě.
Případné navýšení množství vypouštěných vod z ČOV může
znamenat potenciální ohrožení jakosti vod v prostoru pod vodárenskou nádrží
(viz příloha č. 2 hydrogeologického posudku). Vzhledem k umístění
vsakovacího zařízení a jeho dlouhotrvající existenci bez zaznamenaných
negativních vlivů na využívané zdroje podzemních vod, kdy tudíž bylo
možné stav hodnotit jako stabilizovaný, nepředpokládáme významné
zhoršení stavu kvality způsobené jeho pokračujícím provozem.
Likvidace zčištěných vod z rekonstruované ČOV (předpokládá se
zlepšení účinnosti ale i navýšení množství) může probíhat v dosavadním
režimu. Doporučujeme však bezpodmínečně ověřit jakost podzemních a
povrchových vod v níže ležících domovních studnách (potenciální ovlivnění)
a vodoteči, a to před vlastní rekonstrukcí ČOV (referenční data), krátce po
rekonstrukci a po cca 1 roce provozu.
Závěry hydrogeologických průzkumů a navržená opatření na ochranu
vod
V areálu hotelu Montanie v k.ú. Desná III bylo v srpnu 2010 provedeno
místní šetření, otestování stávající studny areálu a průzkumného IG vrtu
a následně zpracováno hydrogeologické posouzení lokality a jejího širšího
okolí.
Zpracovávaná témata lze rozdělit do 4 základních skupin:
1. primární ověření vydatnosti stávajícího zdroje vody a vypracování
aktuálního návrhu na odběr vody
2. řešení problematiky odvodnění budoucí stavby, resp. rámcové stanovení
velikosti přítoků podzemní vody do stavební jámy a případného
drenážního systému budoucí stavby
3. návrh řešení požadavku na zvýšenou potřebu vody
4. problematika likvidace zčištěných vod z ČOV.
Ad 1) Primární ověření vydatnosti stávajícího zdroje vody a vypracování
aktuálního návrhu na odběr vody
Lze předpokládat, že průměrná vydatnost širokoprofilové studny S1
nepoklesne pod 0,3 l/s a studny S2 pod 0,15 l/s. Stav zvýšení trvalého
odběru vody pomocí snížení úrovně hladiny lze technicky navodit např.
snížením úrovně přepadu ve studni, přičemž odhadované (provozně
neověřené) zvýšení přítoku se předpokládá 25-30%.
Současný způsob odběru je pasivní - přetok z obou objektů do sběrné
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šachty a následně do vodojemu, přičemž nevyužitá voda z vodojemu
přetéká a podílí se na dotaci vod nedalekého jižně ležícího rybníčku (viz
příloha č. 2). Uvažujeme-li, že je exploatovaná voda ke stávajícímu provozu
využívána cca ze 30-70% (cca 0,15-0,30 l/s) - viz velikost povoleného odběru
(0,3 l/s, tj. 9 460 m3/rok), pohybuje se průměrný přítok do rybníčku okolo
0,30-0,15 l/s. Aby níže navržený odběr podzemní vody neměl
zaznamenatelný vliv na místní vodní a na vodu vázané ekosystémy je tento
stav nutné samozřejmě zachovat.
Ze stávajících jímacích objektů pro trvalé využívání doporučujeme
stanovit množství:
Studna S1

druh odběru

průměrně v roce

maximálně
m3/den m3/měsíc m3/rok

l/s

l/s

celkový

0,30

-

-

-

9 460

využitelný*

0,20

0,30

30

600

6 310

* reálný odběr pro potřeby rekreačního střediska s ohledem na stávající
vodní ekosystémy, při dodržení maximálního snížení hladiny vody do 1,5 m
pod úroveň okolního terénu.
Studna S2

druh odběru

průměrně v roce

maximálně
3

m /den m3/měsíc m3/rok

l/s

l/s

celkový

0,15

-

-

-

4 730

využitelný*

0,10

0,15

15

300

3 155

při dodržení maximálního snížení hladiny vody do 0,7 m pod úroveň okolního
terénu.
S ohledem na zjištěné hydrogeologické poměry lokality lze konstatovat,
že je možné odebírat podzemní vodu ve výše navrženém množství,
přičemž nedojde k zásadnímu snížení úrovně její hladiny v blízkém okolí
posuzovaného objektu ani k významným změnám v režimu podzemních
vod zdejší hydrogeologické struktury.
Velikost navrženého odběru je v dané hydrogeologické struktuře reálně
k dispozici. Negativní ovlivnění (tj. takové snížení úrovní hladin, omezující
stávající odběr vody) studní, nacházejících se v širším okolí místa jímání,
navrženým odběrem (resp. jeho navrženou velikostí) se nepředpokládá.
Umístění objektů v současnosti za výše uvedených stavebnětechnických a navržených odběrových podmínek z hydrogeologického
hlediska vyhovuje odst. (1) a (2) §5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných
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technických požadavcích na výstavbu, resp. v hydraulickém dosahu
posuzovaného objektu nejsou v současné době jímací objekty podzemní
vody, jejichž vydatnost by mohla být velikostí navrženého odběru vody
podstatně snížena (ve smyslu odstavce 3.1.2 ČSN 75 5115 Studny
individuálního zásobování). Výše uvedené splňuje tedy i požadavky §24a
Vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
o obecných požadavcích na využívání území, neboť dle závazné 1 ČSN 75
5115 Studny individuálního zásobování, konkr. odst. 3.1.7 se nejmenší
vzdálenost studní od zdrojů možného znečištění stanoví na základě
hydrogeologického posudku, hydrogeologického průzkumu nebo podle
tabulky 1 této technické normy a tento předpis nebyl §24a Vyhl. č. 269/2009
Sb. omezen ani zrušen.
Tato zpráva je zároveň hydrogeologickým vyjádřením
pro vodoprávní řízení ve věci povolení odběru podzemní vody podle § 8
zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Dle § 9 uvedeného zákona je pro
vydání povolení k nakládání s podzemními vodami třeba vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí. Tato podmínka je splněna osobou odpovědného
řešitele předkládaného posudku, držitele oprávnění projektovat, provádět
a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie.
Ad 2) Problematika odvodnění budoucí stavby
Jak vyplývá z výsledků zkoušek, velikost přítoku podzemní vody do
stavební jámy, resp. do drenážního systému budoucí stavby jako takové, se
předpokládá v nižších jednotkách vteřinových litrů. Samozřejmě, že tento
předpoklad může být ovlivněn konkrétními hydrogeologickými podmínkami
v tom kterém místě zahloubení.
Podmínky pro provedení drenážního systému (eliminace negativního
ovlivnění jakosti vod) byly stanoveny (viz výše).
Ad 3) Řešení požadavku na zvýšenou potřebu vody
Výše navržený odběr (celkem 0,30 l/s) k pokrytí požadované potřeby
vody (průměr 0,55 l/s, resp. nárazově až 0,90 l/s) nepostačuje. Celkově je
třeba navýšit průměrný odběr o 0,25 l/s, (nárazově o 0,60 l/s) tedy o cca
7 900 m3/rok.
Naskýtají se zde 2 možnosti řešení:
A. využití drenážních vod
B. vybudování dalšího jímacího objektu
Ad A) Využití drenážních vod

1

viz odst. (2) §5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích
na výstavbu
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Výhody: Předpokládané množství drenážních vod v prostoru stavby bude
v míře více než dostatečné.
Drenážní systém musí být vybudován z materiálu vhodného pro trvale
zvodněné prostředí s garancí chemické stability použitých materiálů. Během
hloubení stavební jámy lze dobře stanovit vhodné úseky s vyššími přítoky
podzemní vody, nejvhodnější místo (pozičně i velikostí přítoků) upravit do
formy jímacího objektu.
Částečné vyřešení likvidace drenážních vod.
Nevýhody: Zajištění dostatečné plochy nepropustných ploch (ochrana před
znečištěním z povrchu) na nátokové straně k místu jímání - řešení ve
spolupráci s hydrogeologem dle aktuálního místa potenciálního jímání.
Problematika přípustnosti umístění jímacího objektu ve smyslu
vyhlášky č. 269/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Ad B) Vybudování dalšího jímacího objektu
Výhody: Snadnější technická ochrana vodního zdroje.
Při vhodném (nelze garantovat) umístění jímacího objektu (jímacích
objektů) případné odlehčení drenážního systému.
Nevýhody: V případě nedostatečné vydatnosti potenciálního jímacího objektu
nutnost vybudování jímacího systému s dostatečnou kapacitou - finanční
náročnost.
Ad 4) Problematika likvidace zčištěných vod z ČOV
Problematika likvidace zčištěných vod z ČOV je diskutována výše,
přičemž je doporučeno likvidovat tyto vody i po rekonstrukci a navýšení
kapacity ČOV stávajícím způsobem s podmínkou ověření kvality vod pod
vypouštěcím objektem (podmínečné povolení k nakládání s vodami, resp.
provozu ČOV).
Vliv na jakost vody v průběhu výstavby a provozu hotelu
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může
obecně nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního
provozu.
Vzhledem k omezeným stavebním pracím je riziko ovlivnění jakosti
vody minimální. S ohledem na práce v PHO vodního zdroje je třeba věnovat
technickému stavu stavebních mechanizmů mimořádnou pozornost a
provádět každodenní kontroly.
Vlastní provoz hotelu nebude mít na kvalitu vody žádný vliv. Jedinou
možností znečištění vod jsou úkapy ropných látek z motorových vozidel.
Vzhledem k malé ploše komunikací a k provozu výhradně osobních vozidel je
pravděpodobnost úniku ropných látek minimální. V případě menšího
havarijního úniku bude okamžitě provedena sanace vhodným sorbentem.
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Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné
zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se nepředpokládá.

D.I.5

VLIV NA PŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
a) Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
Vzhledem k tomu, že se pozemek s parc. č. 2017/1 (k. ú. Desná III)
nachází do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, je nutné dle dikce § 14 odst. 2
zákona č. 289/1995 Sb. v rámci územního řízení požádat příslušný orgán
ochrany lesa, tj. MěÚ Tanvald – odbor stavební úřad a životní prostředí, o
souhlas s dotčením pozemku ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Na základě uvedeného je možno konstatovat, že realizace záměru
nebude mít významný negativní vliv na porušení statické stability lesního
porostu a ekologické funkce lesa nebude podstatně snížena.
b) Zemědělský půdní fond (ZPF)
Dotčené pozemky pro realizaci záměru výstavby hotelu Montanie jsou
druhu ostatní plocha či zastavěná plocha a nádvoří, k záboru ZPF tedy
nedojde a vliv je nulový.
V provedeném inženýrsko – geologickém průzkumu (Vybíral, 2010) je
ve vztahu k půdním poměrům uvedeno, že v části řešeného území došlo
k navážkám (úpravy terénu při výstavbě areálu). Z hlediska půdních typů se
lokalita nachází v oblasti půd horských poloh (skeletových půd), z hlediska
půdních druhů v oblasti kamenitých (horské a lesní půdy).
Rekonstrukce hotelu Montanie je v souladu s platným územním
plánem sídelního útvaru Desná.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemku ve vlastnictví investora v souladu
s územním plánem města.
Výstavba si nevyžádá vynětí půdy ze ZPF ani PUPFL.
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže
Vzhledem ke způsobu užívání stávajícího pozemku (dříve hotel Darre)
se staré ekologické zátěže nepředpokládají. Po rekonstrukci areálu hotelu
budou tato rizika prakticky vyloučena.
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Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu hotelu Montanie
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na
parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. Vzhledem k tomu, že celý
areál hotelu Montanie se nachází v ochranném hygienickém pásmu zdroje
pitné vody II. stupně musí veškeré stavební práce probíhat za přísných
opatření, která vyloučí jakoukoliv kontaminaci půdy a vody ropnými látkami.
V případě, že by k malým úkapům navzdory všem opatřením došlo, je třeba
okamžitě provést sanaci která zabrání kontaminaci půdy a vody v okolí.
Během výstavby budou veškeré látky nebezpečné vodě zabezpečeny
tak, aby ke znečištění půdy nemohlo docházet.
Za provozu hotelu nebudou látky, které by mohly způsobit znečištění
půdy, používány.
Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním
zbývajících ploch je prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.
Erozi půdy při výstavbě bude zabráněno použitím vhodných typů stavebních
technologií v souladu s návrhy, které budou specifikovány ve zprávě o
výsledcích geologického průzkumu.

D.I.6

VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůže záměr ovlivnit horninové prostředí
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou
stavbou ohroženy nebo ovlivněny.
Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území.
Změny hydrogeologických charakteristik
Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických
charakteristik dané lokality.
Vliv na chráněné části přírody
Stavba je situována v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a
vzhledem ke svému charakteru nemá na chráněná území výrazný negativní
vliv. V rámci stavby budou provedena opatření na ochranu obojživelníků a
dalších živočišných druhů.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vzhledem k charakteru odpadů – především komunální a tříděný
odpad, předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace
oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.
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D.I.7

VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

Dřeviny rostoucí mimo les
Dle zákona č. 114/1992 Sb. je za dřevinu rostoucí mimo les
považován: „… strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině
i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.“ (§ 3, i)
Areál hotelu je umístěn v zeleni, která přímo navazuje na plochy lesa,
resp. zeleň areálu přímo přechází v les. Tomu odpovídá i skladba dřevin,
která je v převážné většině tvořena smrkem ztepilým (Picea abies L.), místy a
hlavně v náletu se vyskytuje bříza bělokorá (Betula pendula) a vrba jíva (Salix
caprea). Ojedinělý je výskyt jedinců buku lesního (Fagus sylvatica) a javoru
klenu (Acer pseudoplatanus). Mezi budovami areálu jsou vzrostlé břízy, jilmy
a ojedinělé výsadby nízkých borovic, nově je u budov vysazeno několik
mladých jedinců okrasných dřevin.
Vzrostlé břízy a jilmy, rostoucí mezi budovami, jsou většinou špatně
větvení jedinci (vidlicovité rozvětvení v horní části koruny zvyšuje riziko
rozlomení a pádu větví), s počínajícími známkami snižování vitality a
zdravotního stavu. Část má deformované a pokřivené kmeny, stromy začínají
být na hranici životnosti. Bříza je navíc jeden z nejrozšířenějších alergenů,
tedy dřevina do rekreačního areálu méně vhodná. Porosty smrků uvnitř
areálu tvoří poměrně hustě zapojené skupiny. Díky tomu jsou smrky vysoko
vyvětvené a tudíž ze sadovnického hlediska nepříliš hodnotné. Výjimku tvoří
několik jedinců většinou na okrajích porostů nebo mladšího věku, které jsou
více zavětvené a sadovnicky hodnotnější. Věk smrků v areálu se pohybuje
většinou od 60 let výš (určeno dle obvodu kmene), místy s nálety různého
stáří. Z hlediska zdravotního stavu a fyziologické vitality jsou stromy většinou
v poměrně dobrém stavu. Podrobněji viz dendrologický průzkum. Vzhledem
k umístění areálu a jeho nejbližšímu okolí nejsou náhradní výsadby
považovány za nezbytně nutné. Pokud by sadovnické úpravy byly
navrhovány, měly by řešit celý areál komplexně a vzhledem k umístění
v CHKO za využití pouze původních druhů rostlin a dřevin.
Při realizaci záměru dojde ke kácení dřevin v rámci areálu hotelu
Montanie. Dřeviny v areálu jsou hodnotné spíše z lesnického hlediska,
vzhledem k tomu, že se však jedná o nelesní zeleň, jsou porosty z pohledu
sadovnického průměrné až podprůměrné. Vliv na dřeviny rostoucí mimo les
je tak hodnocen mírně negativní.
Podmínky ke kácení dřevin rostoucích mimo les:
Kácení dřevin rostoucích mimo les smí být prováděno pouze v souladu
s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcím předpisem
(vyhl. č. 395/1992 Sb.); povolení ke kácení dřevin vydává orgán ochrany
přírody. O povolení ke kácení dřevin musí požádat vlastník pozemku nebo
nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.
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Obecná doporučení k ochraně zeleně:
•

Veškeré práce při výstavbě provádět v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - O ochraně stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejména článku 4.6
Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana
kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při
výkopech rýh nebo stavebních jam).

•

Výkopové práce v blízkosti dřevin (kořenových zónách) provádět
ručně - výkop nesmí být veden blíže než 2,5 m od paty kmene stromů
nebo báze keřů.

•

Zajistit následné odborné ošetření poraněných kořenů (nesmí být
přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm).

•

V kořenových zónách nepřipustit skládky zemin, stavebních
materiálů a hmot, odstávky těžkých strojů.

•

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny
nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby.

•

Zajistit existenci ohrožených stromů po dobu terénních prací ochranou
proti mechanickému poškození - ochrana kořenového systému i
celého kmene a koruny (např. obedněním kmene do výšky alespoň 2
m).

•

Vegetační
prostředí.

úpravy

konzultovat

s příslušným

odborem

životního

Vliv na biotopy chráněných druhů rostlin a živočichů
Potenciální výskyt biotopů chráněných druhů organismů byl
vyhodnocen v rámci Základního biologického průzkumu lokality Souš –
Montanie (U - 24, s.r.o., 2010).
Ze závěru botanické části průzkumu vyplývá, že v areálu hotelu
Montanie a jeho okolí nebyl během průzkumu nalezen žádný ohrožený nebo
zvláště chráněný druh cévnatých rostlin z přílohy č. 2 vyhlášky č. 395/1992
Sb. Byla nalezena játrovka Jungermannia caespiticia (trsenka trsnatá)
hodnocená jako zranitelný druh dle červeného seznamu (nález na
narušeném
substrátu
na
okraji
potoka
(loc.:
50°47'37.588"N,
15°19'17.292"E)).
Ze zoologické části pak pro jednotlivé třídy vyplývá následující:
•

ptáci - z okolí je doloženo hnízdění sýce rousného (Aegolius
funereus), silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., zranitelný
dle červeného seznamu, ovlivnění druhu přestavbou není
předpokládáno;

•

obojživelníci – jedná se ve vztahu k záměru o nejcitlivější třídu
živočichů, neboť využívají v areálu četné díry pod panely a v
základech stávajících budov jako místa k zimování, zjištěni v hojném
počtu byly tyto druhy: ropucha obecná (Bufo bufo) – ohrožený druh
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dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., čolek horský (Triturus montandoni),
čolek obecný (Triturus vulgaris) – oba silně ohrožený druh dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb. a skokan hnědý (Rana temporaria) – téměř ohrožený
druh dle červeného seznamu; plazi - je možné očekávat výskyt
slepýše křehkého (Anguis fragilis) - silně ohrožený dle vyhlášky č.
395/1992 Sb., málo dotčený dle červeného seznamu, případně
ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) nebo obecné (Lacerta agilis) obě silně ohrožené dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., téměř ohrožené dle
červeného seznamu;
•

savci - v okolí je doložen výskyt vydry říční (Lutra lutra) - silně
ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., zranitelný druh dle
červeného seznamu.

S ohledem na výše uvedené byl vypracován samostatný materiál
„Návrh opatření na ochranu obojživelníků v lokalitě Souš – Montanie,
U – 24, s.r.o., srpen 2010. Rovněž byl požádán příslušný orgán ochrany
přírody o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě Souš –
Montanie.
Realizace záměru bude mít negativní vliv na chráněné druhy
živočichů, pro jejich zmírnění a kompenzaci je nutné respektovat doporučení
z provedeného Základního biologického průzkumu a Návrhu opatření na
ochranu obojživelníků v lokalitě Souš – Montanie.
V dalším textu citujeme hlavní části z tohoto „Návrhu opatření na
ochranu obojživelníků v lokalitě Souš - Montanie“, na jehož základě vydala
dne 20.10.2010 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa
chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Krajské středisko Liberec výjimku
s přesně stanovenými podmínkami, které je investor povinen při realizaci
svého záměru dodržet. Znění této výjimky je v příloze tohoto oznámení.
Rozsah navržených opatření
Lokalita při v. n. Souš je dle nálezových dat poskytnutých SCHKO
Jizerské hory i provedeného biologického průzkumu významná z hlediska
množství a druhů vyskytujících se obojživelníků, proto byl vypracován tento
návrh opatření pro fázi provozu uvedeného záměru. Ale i během samotné
výstavby je třeba zamezit usmrcování obojživelníků, kteří mohou využívat
četné díry pod panely a v základech stávajících budov k zimování. Bourání
budov a odstranění panelů je proto třeba provést mimo období zimování.
Samotné odstranění budov a panelů lze doporučit vzhledem k ochraně
obojživelníků a zároveň ptáků v době od srpna do začátku října. Okolo
upravované části areálu je nutné během výstavby instalovat mobilní zábrany,
které zamezí přístupu obojživelníků na staveniště (ten by měl být díky
vhodnému načasování prací minimální). Při výstavbě je nutné mít zajištěný
odborný biologický dozor, který zajistí případný transfer obojživelníků mimo
místo výstavby.
Během výstavby je rovněž nutné ochránit stávající jezírko v jižní části
areálu proti jakémukoli znečištění (stejné platí i pro vodní nádrž Souš!), či
případnému zanesení. Stejnou ochranu před znečištěním si vyžaduje i
lokalita nové vodní nádrže (viz text dále).
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Pro umožnění migrace obojživelníků přes silnici a ochranu
obojživelníků v hotelovém areálu je nejvhodnější použít stacionární bariéry
navádějící obojživelníky do propustků, které bude potřeba pro tento účel
upravit či nově vybudovat. Po konzultaci s investorem byla navržena
kombinace stacionárních a mobilních bariér (blíže viz kap. Navržená opatření
pro ochranu obojživelníků v areálu hotelu). Současnou praxi mobilních bariér
na začátku přehradní nádrže bude nutné zachovat (popř. i vylepšit) do té
doby, než se bude systém stacionárních bariér řešit pro celý úsek soušské
silnice podél vodní nádrže.
Společnost Natura Servis s.r.o. vypracovala v květnu 2008 návrh
záchranného opatření „Trvalá ochrana obojživelníků při migraci přes
komunikaci II/290“. Materiál řeší zamezení migrujícím obojživelníkům ve
vstupu na komunikaci; k zamezení vstupu obojživelníků do vozovky mají
sloužit trvalé oboustranné bariéry, které budou obojživelníky navádět na
upravené propustky pod silnicí.
Nejlepším řešením bude navržení takových opatření pro ochranu
obojživelníků v řešeném areálu, která budou kompatibilní s návrhem opatření
od společnosti Natura Servis s.r.o. řešeným pro celý úsek komunikace podél
v. n. Souš. V případě celoročního provozu komunikace č. II/290 by pak šlo
navázat na opatření ukončené na konci hotelového areálu a pokračovat v
nich ve zbylé části úseku podél v. n.
Předkládaný dokument popisuje princip a koncepci navrženého
opatření v řešeném areálu s nastíněním možného technického řešení. Změny
koncepce lze provést, ovšem systém jako celek musí zůstat funkční. Přesné
technické parametry (např. umístění, rozměry a materiál bariér, propustků,
umělých zimovišť, vodní plochy apod.) musí být řešeny ve zvláštní technické
dokumentaci zabývající se samostatně opatřením pro ochranu obojživelníků.
Dokumentace by měla být zpracována osobou/společností, jež bude trvalá
opatření prakticky realizovat na místě. Dokumentace musí obsahovat veškeré
technické detaily, jež odpovídají stavbě daného typu a měla by být nedílnou
součástí DÚR, popř. DSP.
Navržená opatření pro ochranu obojživelníků v areálu hotelu
Tato opatření byla konzultována se společností Natura Servis s.r.o. i s
projektantem záměru a jejich podstatou je:
•
Zamezení přístupu obojživelníků do centrální části řešeného
areálu a s ní sousedící komunikace č. II/290 pomocí kombinace stacionárních
a mobilních bariér. Bariéry musí znemožnit přístup obojživelníků směrem
dovnitř, ale musí umožnit cestu ven (aby nedošlo k vytvoření „pasti“ pro
obojživelníky) – viz obrázek č. 1. Bariéry musí být postaveny i podél silnice č.
II/290 ve směru blíže k nádrži proti zpětnému tahu obojživelníků (ochranná
opatření mají být vždy takového charakteru, aby nedocházelo k ochraně
jedné věkové kategorie (dospělců) na úkor jiné (metamorfovaných jedinců)).
Jak vyplývá z textu biologického průzkumu lokality, probíhá migrace
obojživelníků v průběhu roku v několika „vlnách“. Nejproblematičtější bývá
jarní tah, kdy obojživelníci migrují ve značném počtu a za krátký časový
interval (zhruba od poloviny dubna do poloviny května - vždy závisí na
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daných klimatických podmínkách). Proto je mobilní bariéry NUTNÉ během
jarního tahu VŽDY INSTALOVAT!! Mobilní bariéry mají dle projektanta
umožnit neomezenou průchodnost zalesněné části areálu pro návštěvníky
hotelového komplexu mimo období jarního tahu obojživelníků, což se v
případě využití pouze stacionárních bariér jeví z pohledu projektanta jako
problematické (dojde k vytvoření menších násypů a příkopů). Zde je nutné
podotknout, že pouze u jarního tahu je možné definovat časový úsek, kdy k
migraci dochází. Další migrace jsou nepravidelné a rozložené od konce
jarního tahu až do podzimu, což v případě využití mobilních bariér značně
komplikuje jejich použitelnost (de facto by se z nich s ohledem na ostatní tahy
staly bariéry mobilní). V praxi je tak možné díky mobilním bariérám ochránit
pouze jarní tah. Migrace mimo jarní tah musí být ošetřena v rámci možností
transferem obojživelníků mimo areál hotelu a silnici. Další nevýhodou
mobilních bariér je každoroční instalace a v dlouhodobějším měřítku i větší
finanční náklady. U úseků řešených pomocí stacionárních bariér je
uvažováno s překrytím lávkami v období mimo hlavní migrační tahy.
Vzhledem k tomu, že provoz hotelu je a bude celoroční, bude jeho
personálem zajištěna instalace a údržba mobilních bariér, případný transfer
obojživelníků z areálu by bylo vhodné začlenit závazně do provozního řádu
hotelu. Pokud by nebyly mobilní bariéry zajišťovány, nebylo by navrhované
řešení funkční a investice do stacionárních bariér by byla zbytečná.
I přes zjevné nevýhody využití mobilních bariér v areálu je možno
konstatovat, že takto navržené opatření zlepší současný stav a případné
úhyny obojživelníků v areálu a na silnici budou minimální a neohrozí danou
populaci obojživelníků.
Nabízí se více variant, jaké typy bariér použít – v případě stacionárních
lze zmínit např. systém ACO či bariéry od společnosti Natura Servis s.r.o. V
případě mobilních bariér lze využít např. pogumované plátno s kotvícími
háky. Při výstavbě bariér okolo navrhovaného areálu je nutné pamatovat na
odtok vody, zejména v jarním období stéká ze svahu nad areálem značné
množství povrchové vody z tajícího sněhu.
Schematicky je umístění a rozlišení typu bariér v areálu načrtnuto v
samostatné grafické příloze tohoto dokumentu, nejedná se o přesný zákres,
ale o znázornění uvedené koncepce a orientační vytipování lokalit vhodných
pro zimoviště atd.
•
Svedení obojživelníků pomocí stacionárních bariér do dvou
propustků pod silnicí č. II/290. Stávající propustek u ČOV musí být upraven,
navržen je nový propustek na severozápadním konci areálu poblíž nového
hotelového komplexu. Úprava stávajícího propustku a vybudování nového
může mít zajisté více technických řešení. Bylo zjištěno, že důležitým faktorem
pro funkčnost podchodu je možnost výměny vzduchu a množství světla v
podchodu (podle Mikátová a Vlašín, 1998). Jako nejvhodnější podchody
(propustky) jsou považovány systémy s dostatečným horním větráním, které
zároveň zajišťují i dostatek osvětlení. Nejvhodnějším řešením je, pokud
putování obojživelníků zajišťují tam i zpět dva oddělené, vedle sebe položené
podchody. Propustky mohou být zhotoveny tak, aby zároveň sloužily k
odvodu povrchových vod z oblasti areálu. Nelze dopustit úplné zaplavení
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podchodů pro obojživelníky (např. při jarním tání), a tím znemožnění jejich
průchodnosti.
•
Údržba stávajícího jezírka jako místa vhodného pro reprodukci
obojživelníků, vybudování nové vodní plochy v jihozápadní části areálu.
Stávající jezírko je třeba ochránit během výstavby i provozu areálu jako místo
vhodné pro reprodukci obojživelníků. Vzhledem k velikosti vodní plochy a
přítomnosti stromového porostu kolem může poměrně rychle docházet k
zazemnění a tím i zániku nádrže. Vhodným a nenáročným řešením je
pravidelné čištění jezírka (např. ručně lopatou nebo hráběmi vyhrnout
napadané listí a větve, odstranit část přebujelé vodní vegetace apod.). V
případě potřeby by bylo možné nádrž i mírně odbahnit. Uvedené zásahy je
možné provádět od druhé poloviny srpna do konce září. Vhodným opatřením
bývá i odstranění části náletových dřevin v bezprostředním okolí nádrže
(dojde k lepšímu osvětlení a oslunění vodní plochy, zamezí se rychlému
zanášení nádrže spadaným listím a větvemi).
Jako vhodným doplňujícím opatřením pro ochranu obojživelníků se jeví
vybudování nové vodní plochy v jihozápadním cípu areálu poblíž nového
hotelového komplexu. Tato vodní plocha by sloužila jako další náhradní
lokalita pro reprodukci obojživelníků. Z nejvýchodněji položeného místa
ohraničeného bariérou (za srubem) by obojživelník putoval podél bariéry ke
stávajícímu jezírku cca 150 m, k propustku u ČOV by to bylo o dalších cca 50
m dál. Kdyby se obojživelník vydal opačným směrem, měl by to k novému
propustku cca 180 m. Nová vodní plocha by se nacházela ve směru na nový
propustek a z nejvzdálenějšího místa (za srubem) by byla vzdálena podél
bariéry obdobně jak od stávajícího jezírka cca 140 m. Při konstrukci
záchytných bariér je třeba si uvědomit, že obojživelníci nebudou podél zábran
putovat příliš dlouho. Symetricky umístěné vodní plochy vzdálené podél
bariér okolo 150 m od nejvzdálenějšího ohraničeného místa tak mohou
sloužit jako náhradní rozmnožovací lokality pro ty obojživelníky, které bariéry
nedovedly k propustkům pod silnici.
Obojživelníci obývají nádrže nejrůznější velikosti. Pro ropuchy,
skokany, ale i větší druhy čolků je vhodnější budovat nádrže alespoň o
rozměrech 4 x 5 m, jejichž hloubka v nejhlubším místě dosahuje přibližně 100
– 150 cm (podle Mikátová a Vlašín, 1998). Obojživelníkům lépe vyhovují
nádrže vertikálně členité, sklon břehů nesmí přesáhnout 45°, nádrž musí být
bezrybná. V případě propustného podloží lze na dno nádrže umístit
hydroizolační folii (viz obrázek č. 3). Dno nádrže je možné vyložit hrubým
štěrkem nebo plochými kameny, lze umístit i stanovištně původní vodní
rostliny. Nádrž lze občasně vypustit (např. za účelem čištění), ale vždy pouze
mimo období rozmnožování či přezimování obojživelníků – nejlépe od druhé
poloviny srpna do konce září. Při vybudování nové nádrže by se musela
vhodně upravit vytipovaná lokalita – došlo by k odstranění několika
stávajících smrků (kolem nádrže vytvořit např. cca 5 m široké bezlesí),
bezlesí i nádrž by musely být ozeleněny pouze stanovištně původními druhy
rostlin.
•
Vybudování nových umělých zimovišť pro obojživelníky. U
stávajícího jezírka a nově vybudované vodní nádrže je vhodné vybudovat
umělé zimoviště pro obojživelníky. Jednalo by se o náhradu stávajícího stavu,
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kdy řada obojživelníků využívá v areálu četné díry pod panely a v základech
stávajících budov jako místa k zimování. Obojživelníci potřebují k zimním
úkrytům místa, kde jsou v bezpečí před predátory a kde mrazy nedosahují
extrémních hodnot. Jednoduché zimoviště se dá vyrobit např. tak, že se
vyhloubí dostatečně široká a hluboká jáma, která se zahází vhodným
materiálem (silné klacky, kusy kmenů, velké kameny, větve apod.).

D.I.8

VLIVY NA KRAJINU

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a
ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností
a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých
přírodních podmínkách.
Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem
vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně
identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny.
Navrhovaný záměr neznamená podstatnou
estetických parametrů vlastního zájmového území.

změnu

stávajících

Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz ve
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. bylo provedeno v souladu s platnou
metodikou AOPK Ing. Romanem Bukáčkem
S ohledem na značný rozsah posudku Ing. Bukáčka zde citujeme
pouze hlavní body a závěrečné shrnutí. Detaily čtenář nalezne v příloze
tohoto oznámení, kde je posudek uveden v plném rozsahu.
Vliv záměru na ochranné podmínky oblastí krajinného rázu
Zařazení: Okr. C Jizerské hory, Místo krajinného rázu ABC-1-C drobné
osady a samoty
Doporučení a ochrana vyplývající z materiálu preventivního hodnocení
(Správa CHKO Jizerské hory):
•

Zachovat základní funkce -Území s prioritní ochranou, klidové
rekreační využití s ohledem na cenné přírodní a přírodě blízké
prostředí
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ochrana prostorového uspořádání a krajinné struktury:
•

Chránit stávající louky, luční enklávy (nezastavovat, nezalesňovat,
vhodným managementem, předcházet jejich samovolnému zarůstání
nebo degradaci.

•

Chránit vzrostlé soliterní stromy v loukách, v rámci lučních enkláv.

•

Zachovat a podporovat členité lesní okraje.

ochrana sídel:
•

zachovat charakter drobných osad, samot, neumisťovat nové stavby

•

nezahušťovat rozvolněnou strukturu zástavby

•

stabilizované části sídel, osad – upřednostnit vhodnou údržbu, obnovu,
nevkládat novostavby, zachovat ráz lokalit jako celku

•

udržovat stávající cesty, křížky, kapličky, pomníčky

•

ochrana a vhodná údržba typických objektů lidové architektury

•

podpora vhodného využití objektů, nenarušující původní ráz

•

obnova narušených částí.

Hodnocení:
Záměr dodržuje všechny uvedené zásady.
Závěr posudku vlivu záměru na krajinný ráz
Cílem práce bylo posouzení vlivu uvedeného záměru přestavby
hotelového komplexu v místě stávajícího rekreačního areálu „HOTEL
MONTANIE “ v k.ú. Desná III na území CHKO Jizerské hory, na krajinný ráz
ve smyslu znění §12 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Za
tímto účelem byl na základě analýzy vizuálního a jiného uplatnění záměru v
krajině vymezen dotčený krajinný prostor (DOKP), ve kterém lze
předpokládat ovlivnění hodnot krajinného rázu a tento byl vyhodnocen z
pohledu jeho širších územních vztahů.
Prostor určený k výstavbě představuje v současné době rekreační
areál, jehož jednotlivé objekty budou upraveny nebo zrušeny, jak je uvedeno
v předložené projektové dokumentaci. Jak ukazuje předcházející rozbor
celého území vymezeného DoKP, neovlivní záměr žádnou z charakteristik
vytvářejících estetickou či přírodní hodnotu, nezasáhne do dominant krajiny
ani nezmění v krajině harmonické vztahy a měřítko. Záměr sám o sobě se
uplatní díky zachování výšek jednotlivých hmot nepřesahujících výšku
stávajících porostů pouze v daném místě, kde však díky architektonickému
řešení přestaveb a výstavby nových objektů pravděpodobně dojde k povýšení
estetické hodnoty místa.
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Z hlediska zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu
ustanovení § 12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny lze
konstatovat, že realizací uvedeného záměru nedojde ke snížení hodnot
krajinného rázu.
Na základě uvedených skutečností lze konstatovat zanedbatelný
vliv uvedeného záměru na krajinný ráz místa ve smyslu citovaného
zákona.
Vlivy na rekreační využití krajiny
Daná lokalita je rekreačně využívána a rekonstrukce hotelu Montanie
je navržena s cílem tyto rekreační aktivity podpořit. Záměr má v tomto smyslu
jednoznačně pozitivní vliv na rozvoj turistiky v dané oblasti.

D.I.9

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské
výtvory
Realizací záměru rekonstrukce areálu hotelu Montanie nebudou
nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a archeologické
památky nebo jiné lidské výtvory nacházející se na vlastních pozemcích
dotčených navrhovanou zástavbou ani v okolí.
Záměr bude realizován výhradně na pozemcích a budovách v majetku
investora.
Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči.

D.II.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI
A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH
VLIVŮ

Vliv na dopravu
Záměr spočívá v rekonstrukci areálu hotelu Montanie a představuje
pouze minimální navýšení ubytovací kapacity hotelu a s tím související
zvýšení počtu parkovacích míst a předpokládaných jízd dopravní obsluhy
(očekáváno je zvýšení nejvýše o 14 jízd osobních automobilů za den).
Tento počet jízd v daném území nebude představovat znatelný nárůst
hladin hluku a emisí a na příjezdových komunikacích se prakticky neprojeví..
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Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Realizace záměru nevyvolá žádné související stavby s výjimkou
opatření na ochranu obojživelníků, která byla stanovena ve výjimce vydané
Správou CHKO Jizerské hory. V rámci těchto opatření budou vybudovány
nové propustky po Soušskou silnicí, které umožní bezproblémovou migraci
obojživelníků z jejich zimovišť k přehradní nádrži a zpět. V areálu a jeho okolí
budou vybudována vhodná zimoviště a jezírko (jako náhrada za stávající
úkryty obojživelníků ve spodních částech stávajících objektů, které budou
stavbou odstraněny) a dále stabilní a mobilní bariery směřující obojživelníky
mimo areál hotelu, kde by mohlo dojít k jejich střetům s automobily.
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury
Stavba nebude mít žádný zásadní vliv na rozvoj navazující
infrastruktury. Dopravní režim na okolních komunikacích zůstane zachován
beze změny.
Vliv na estetické kvality území
Vliv záměru na estetické kvality území byl hodnocen v samostatném
posudku. Objemové a architektonické řešení navrhovaných objektů, které
nahradí stávající technicky zastaralé a řadou přístavků do značné míry
architektonicky znehodnocené budovy, bylo projednáno se Správou CHKO a
byly zohledněny připomínky a požadavky, které Správa CHKO k původní
studii vznesla.
Vliv záměru na krajinný ráz a estetické kvality a soulad s požadavky na
ochranu území a staveb v CHKO byly podrobně zhodnoceny v posudku Ing.
Bukáčka. Záměr byl z tohoto hlediska shledán po všech stránkách
vyhovujícím.
Vliv na rekreační využití krajiny
Hlavním cílem záměru rekonstrukce hotelu Montanie je vybudování
zázemí pro rekreaci v CHKO Jizerské hory a přispět tak k rozvoji turistického
ruchu v této přírodně cenné lokalitě s přísným režimem ochrany přírody.
Biologické vlivy
Při důsledné realizaci všech opatření navržených v kapitole D.I. tohoto
oznámení stavba nebude mít žádné významnější vedlejší biologické vlivy na
prostředí. V této souvislosti je třeba zdůraznit zejména nutnost realizace
opatření na ochranu obojživelníků. Vybudování nových propustků pod
komunikací č.II/290 se sníží počet obojživelníků každoročně usmrcovaných
na této silnici při jejich migraci k přehradní nádrži a zpět.
Možnost přeshraničních vlivů
Vzhledem k omezenému rozsahu záměru přeshraniční vlivy z hlediska
dopadu na stav životního prostředí nenastanou.
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D.III.

CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH
A
NESTANDARDNÍCH
STAVECH

Možnosti vzniku havárií
Areál hotelu Montanie se nachází v ochranném hygienickém pásmu II.
stupně vodního zdroje pitné vody Souš. Z tohoto důvodu je ochraně vod již
při stávajícím provozu hotelu věnována mimořádná pozornost. Rovněž při
zpracování tohoto oznámení EIA a při přípravě projektové dokumentace byla
ochrana vody prvořadou záležitostí a z tohoto důvodu byly provedeny
hydrogeologické průzkumy a posudky, na jejichž základě byla navržena
opatření, jejichž cílem je zabránit jakémukoliv ohrožení povrchových a
podzemních vod látkami nebezpečnými vodě. S výjimkou pohonných hmot a
olejů v motorových vozidlech se nebudou ve větším množství tyto látky
v areálu hotelu vyskytovat.
Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad
těchto havárií minimalizován. Pro případ těchto událostí je vypracován
havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a bude
minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí.
Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár,
poruchy vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní
havárie, úniky ropných látek, teroristický útok, loupežný útok, vloupání,
vytopení vodou, zásah blesku, porucha vzduchotechniky a chlazení a další.
Vzhledem k charakteru stavby – hotelový objekt – je pravděpodobnost
vzniku havarijních stavů minimální.
Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet.
Dopady na okolí
Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi
nízká.
V areálu hotelu Montanie nebudou používány látky, které jsou dle
platné legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky.
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D.IV.

CHARAKTERISTIKA
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územně plánovací opatření
Pozemky areálu hotelu Montanie jsou dle vyjádření stavebního úřadu
městského úřadu Desná ze dne 30.7.2010 ve schváleném územním plánu
sídelního útvaru města Desná zařazeny do plochy určené pro výstavbu
objektů občanské vybavenosti, a to při její severní hranici. Stavba je tedy
v souladu s platným územním plánem.
V příloze tohoto oznámení je výřez z platného územního plánu
města Desná (lokalita Desná III v okolí přehradní nádrže Souš).
Technická opatření
Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada,
v předkládaném oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou
rozpracována a řešena v projektu ke stavebnímu povolení a při kolaudaci.
Technická opatření pro ochranu vod:
•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí
být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat
především z hlediska možných úkapů ropných látek.

•

Dodržovat podmínky vyplývající z umístění stavby v ochranném
hygienickém pásmu zdroje pitné vody II.stupně – přehradní nádrže
Souš.

•

Dodržovat podmínky vyplývající z umístění stavby v CHKO Jizerské
hory.

Technická opatření pro ochranu půdy:
•

Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.

Technická a další opatření na ochranu flory a fauny a ekosystémů:
S ohledem na umístění záměru v CHKO Jizerské hory byl vliv
navrhovaného záměru podrobně projednáván se Správou CHKO a byly
provedeny podrobné biologické průzkumy a posudky a navržena řada
účinných opatření zejména na ochranu fauny (především obojživelníků), která
je v dané lokalitě záměrem nevíce ohrožena. Na základě těchto jednání a
žádosti investora byla Správou CHKO dne 20.10.2010 udělena výjimka podle
§ 56 zákona č.114/1992 Sb. ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů v souvislosti s realizací záměru výstavby hotelu
Montanie v k.ú. Desná III. Jedná se o následující druhy živočichů ve smyslu
přílohy III vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.:
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Silně ohrožené druhy živočichů:
•

čolek horský, čolek obecný, slepýš křehký, ještěrka živorodá, ještěrka
obecná, sýc rousný a vydra říční.

Ohrožené druhy živočichů:
•

ropucha obecná.

V této výjimce je stanoveno celkem 12 níže uvedených podmínek,
které musí být při výstavbě a provozu hotelu Montanie bezpodmínečně
dodrženy. Jedná se o tyto podmínky:
1) Přípravné a stavební práce budou respektovat doporučení uvedení
v Návrhu opatření na ochranu obojživelníky v lokalitě Souš – Montanie
(srpen 2010), vypracované společností U-24, s.r.o. (IČ 43870538).
Navrhovaná opatření jsou jednotlivě dále upřesněna v bodech 4 až 11 této
výjimky.
2) Při provádění prací zajistí žadatel zabránění úniku ropných a jiných látek,
které by mohly způsobit havarijní zhoršení jakosti vody a vážně poškození
životního prostředí.
3) Kácení bude probíhat v období od 1.9. do 31.3 běžného roku, tedy mimo
období hnízdění sýce rousného.
4) Během výstavby bude zachováno stávající jezírko, které je situováno
v jižní části areálu. V rámci realizace záměru bude vybudována také nová
vodní plocha (tůň) a dvě umělá zimoviště jako náhradní biotop pro
obojživelníky a plazy. Tato opatření budou situována vně stacionární i
dočasné bariéry – viz grafická Příloha 1 rozhodnutí.
5) Nová tůň bude mít rozměry minimálně 4x5 m, hloubka vody v nejhlubším
místě bude dosahovat 1-1,5 m. Sklony břehů budou pozvolné a členité, ve
sklonu max. 1:4. Po obvodu nádrže bude vytvořen bezlesý pás 5 – 10m,
tak aby nádrž nebyla nadměrně zastíněna. Nádrž nebude osazována
žádnými rybami a v případě nadměrného zanášení bude čištěna od
sedimentu, tak aby zůstávala funkční pro rozmnožování obojživelníků.
Případné ozelenění nádrže a břehů bude provedeno místně původními
druhy.
6) Nová náhradní zimoviště budou mít zhruba následující parametry: Jáma o
rozměru 2x2 m alespoň 60 cm hluboká, do které bude umístěn materiál
(kusy kmenů, velké kameny, silné větve apod.), který ji vyplní a vytvoří
kupu nad úroveň terénu. Materiál musí vytvářet štěrbiny a mezery, které
umožní volný průlez a pohyb obojživelníků a plazů. Svrchu je možné část
kupy překryt travním drnem. Detaily provedení tůně i náhradních zimovišť
je možné konzultovat se Správou CHKO JH.
7) K ochraně místní populace obojživelníků v době migrace bude po obvodu
areálu instalován systém mobilní a jednosměrné stacionární bariéry, který
zabrání migraci obojživelníků do areálu, ale zároveň umožní jejich pohyb
ven z prostoru areálu. Umístění bariér viz Příloha 1 rozhodnutí.
8) Mobilní část bariéry bude instalována každoročně před započetím jarního
tahu obojživelníků. Orientačně se jedná o období polovina dubna až
polovina května, v závislosti na průběhu počasí v konkrétním roce.
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Deinstalace mobilní bariéry proběhne nejdříve v polovině června, přesný
termín závisí na průběhu tahu obojživelníků v konkrétním roce. Obsluhu
bariéry bude vykonávat odborně způsobilá/proškolená osoba, jejíž
kontaktní údaje budou sděleny SCHKO JH a s kterou budou
každoročně s předstihem konzultovány přesné termíny instalace a
reinstalace bariéry.
9) Stacionární bariéra bude mít podobu kolmého terénního schodu
s minimální výškou 30 cm, nahoře s převislým zahnutým okrajem, viz
Příloha 2 rozhodnutí. Použitý materiál musí být hladký (např. plech nebo
plast). Stacionární bariéra bude obojživelníky směřovat do dvou propustků
pod Soušskou silnicí. Za tímto účelem bude vybudován nový propustek u
ČOV v jihovýchodní části (viz Příloha 1 rozhodnutí).
10)
Propustky budou upraveny pro migraci obojživelníků a budou splňovat
parametry, které zajistí funkčnost celého systému bariéry (např. budou
disponovat horním větráním a budou instalovány tak, aby nedocházelo
k zaplavení podchodů a tím znemožnění migrace obojživelníků).
11)
Instalace bariér bude prováděna odborně způsobilou osobou, která má
s podobnými opatřeními zkušenosti.
12)
Žadatel oznámí SCHKO JH nejméně 3 týdny předem přesný termín
započetí prací a umožní pracovníkům SCHKO JH průběžnou kontrolu
provádění prací a dodržování podmínek tohoto rozhodnutí.
V odůvodnění Správa CHKO uvádí, že správní orgán dospěl k závěru,
že realizace záměru neohrozí místní populace předmětných druhů
živočichů a že při dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto
rozhodnutí by území nemělo být záměrem negativně ovlivněno. Naopak
by mělo dojít k technickým úpravám stávajícího areálu, které pomohou
předcházet střetu obojživelníků s automobilovou dopravou i samotným
provozem areálu.
Nedodržení těchto podmínek může být důvodem ke zrušení výjimky
podle § 84 odstavec 1 písmeno c) zákona č.114/1192 Sb.
Technická opatření pro ochranu ovzduší:
•

Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce,
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

•

Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a
komunikací v nejbližším okolí (detailněji je tato problematika řešena
v rozptylové studii a v kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší).

Technická opatření na ochranu před hlukem:
•

Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude
splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném
novelizovaném znění
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•

Během provozu
č.148/2006 Sb.

•

Hlučné činnosti při výstavbě provádět pouze v denní době, a to od
nejdříve od 7,00 a nejpozději do 21,00 hodin.

dodržovat

veškeré

požadavky

nařízení

vlády

Ostatní opatření:
•

Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu.

•

Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním
komunálního odpadu oprávněnou firmou.

zajištění

odvozu

Preventivní opatření
•

Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .

•

Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena
uzemněním a hromosvodem.

•

Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN,
předpisy a vyhláškami.

•

Provádět pravidelné kontroly vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky,
tepelných čerpadel, chlazení a dalších technických zařízení.

•

K objektům bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace
automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru,
součástí projektové dokumentace bude i technická zpráva požární
ochrany.

•

Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním
značením.

•

Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných
norem.

Následná opatření
•

Následná opatření při případné havárii budou specifikována v
příslušných havarijních řádech. S těmito řády budou seznámeni
všichni pracovníci hotelu a hoteloví hosté.
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D.V.

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH

METOD

PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu záměru „Hotel Montanie“ byly použity podklady
vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto oznámení.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Hlavním výchozím podkladem byla architektonická studie rekonstrukce
hotelu Montanie, vypracovaná firmou Atelier 6, s.r.o, původně v 03/2010 a
následně aktualizovaná a doplňovaná na základě probíhajících jednání
s dotčenými orgány státní správy, investorem.
Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se
zástupci projektové organizace, investora a veřejnoprávních orgánů i
opakovaná šetření na místě stavby.
Dalšími podkladem byl detailní průzkum navrhovaného pozemku,
včetně biologických průzkumů, inženýrsko-geologického průzkumu,
hydrogeologického průzkumu, radonového průzkumu a rešerše jednotlivých
složek životního prostředí.
Právní normy:
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
zákona č.93/2004 Sb., 163/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.216/2007 Sb.,
č.128/2008 Sb., č.223/2009 Sb., č.227/2009 a č.436/2010 Sb.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č.
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb., č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.), ve
znění zákonů č.186/2006 Sb., č.212/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 230/2006
Sb., č.180/2007 Sb., č.296/2007 Sb.
Nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a
ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání
povolení k emisím skleníkových plynů
Vyhláška č.13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro
stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.
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Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění
nařízení vlády č.476/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
ve znění nařízení vlády č.475/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.
Vyhláška č.12/2008 Sb. o stanovení postupu zjišťování, vykazování a
ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání
povolení k emisím skleníkových plynů
Vyhláška č.13/2008 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro
stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
Vyhláška č.205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a
provedení některých dalších ustanovení zákona o ovzduší
Nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky pro spalování odpadu, (mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb.)
Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č.
509/2005 Sb.
Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace
pachových látek, přípustné limity ohrožování zápachem a způsob jejího
zjišťování
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se
stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední
regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních
zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování
krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování
informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášek č.42/2005
Sb. a 373/2009 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č.
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č.
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) ve
znění zákonů č. 59/2006 Sb., č.74/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.189/2006 Sb.,
č.222/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č.110/2007 Sb., č.296/2007
Sb.., č.124/2008 Sb., č.130/2008 Sb., č.274/2008 Sb., č.41/2009 Sb.,
č.227/2009 Sb., č.281/2009 Sb. a č.301/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
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Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.221/2004 Sb., kterou
se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž
uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.440/2008 Sb.) ve znění
zákona č.227/2009 Sb., č.281/2009 Sb. a zákona č. 371/2009 Sb.
Vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek
a chemických přípravků ve znění pozdějších předpisů vyhláška č.28/2007 Sb.,
č.389/2008 Sb.
Vyhláška č.234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného
odlišného názvu chemické látky v označení nebezpečného chemického
přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků
Vyhláška č.28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení
a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve
znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění
vyhlášky č.279/2005 Sb.
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Vyhláška č.139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně
zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č.320/2002 Sb., o
změně a zrušení některých zákonů souvisejících s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných
havárií) ve znění pozdějších předpisů č.362/2007 Sb., č. 227/2009 Sb. a č.
281/2009 Sb.
Zákon č.488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
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znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003
Sb.), č. 167/2004 Sb., č.188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb. a 154/2010 Sb.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky pozdějších předpisů č. 503/2004
Sb.,č.168/2007 Sb., a č.374/2008 Sb.
Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a změně některých zákonů (zákon o
integrované inspekci), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb.,
č.695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., úplné znění vyhlášeno pod
č. 435/2006 Sb.
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,
podmínky odběru biologického materiálu při provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a
nařízení č. 198/2006 Sb.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003
Sb.), č. 167/2004 Sb., č.188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb. a 154/2010 Sb.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky pozdějších předpisů č. 503/2004
Sb.,č.168/2007 Sb., a č.374/2008 Sb.
Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
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Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášek č.41/2005 Sb.,
č.297/2005 Sb., č.353/2005 Sb. a č.61/2010 Sb.
Vyhláška č.168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu
č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č.
161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb.,
zákonů č. 254/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb.,
č. 168/2004 Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.
460/2004 Sb.) ve znění zákonů č.287/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006
Sb. a č.222/2006 Sb., č.96/2007 Sb., č.141/2007 Sb. a č. 349/2009 Sb.
Vyhláška č.141/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního
prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č.200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000
Sb., č.116/2004 Sb., č.381/2004 Sb., č.573/2004 Sb., č.574/2004 Sb.,
č.452/2005 Sb., č.175/2006 Sb., č.425/2006 Sb., č.96/2007 Sb., č.141/2007
Sb., a č. 267/2007 Sb.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
zákonů č. 10/1993 Sb. a č.98/1999 Sb. (úplné znění zákon č. 231/1999 Sb.) ,
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb.,č. 444/2005 Sb., č. 186/2006
Sb., č. 222/2006 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb., č.274/2003 Sb., č.20/2004
Sb., č.413/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., a č.
342/2006 Sb.
Zákon č.150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který
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nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008), ve znění nařízení vlády č.229/2007 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992
Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb.
Vyhláška č.398/2009 Sb.,
o
obecných
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

technických

požadavcích

Vyhláška č.195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek
při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických
zařízení
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci
Hlavní použitá literatura a webové stránky:
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2008,
ČHMÚ Praha 2009
Územní plán města Desná
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová
vozidla
Webové stránky města Desná, Tanvaldu, CHKO Jizerské hory, ČHMÚ,
Povodí Labe a další
Farkač J., Král D., Škorpík M. (2005):Černý a červený seznam ohrožených
druhů České republiky: Bezobratlí. AOPK ČR. Praha
Hudec, K., Šťastný, K. a kol. (2005): Fauna ČR. Ptáci – Aves 2/I, 2/II,
Academia, Praha.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001):Katalog biotopů České republiky. AOPK
ČR. Praha.
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Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. eds.
(2002): Klíč ke květeně ČR. Academia. Praha
Procházka F. a kol. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České
republiky (stav v roce 2000). Praha.
Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006):Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR
v letech 2001-03. Aventinum Praha.
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité
metody a základní údaje potřebné při hodnocení vlivů.
Metody použité při hodnocení vlivů stavby:
Vliv

Metoda hodnocení

Základní podklady

Emisní zatížení z
dopravy

Výpočet

emisní faktory MEFA
2002, dopravní zátěž

Hluk z provozu a
dopravy

Sčítání dopravy

Podklady od
projektanta a
investora

Fauna

Místní šetření

Literární podklady

Flóra

Místní šetření

Literární podklady

Vliv na jakost vod

Hydrogeologické
průzkumy a posudky

Množství
vypouštěných vod,
znečištění odpadních
vod

Vliv na půdu

Inženýrsko-geologický
průzkum, bilance,
posudky

Podklady od
projektanta a
investora

D.VI.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy
stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z
výstavby a provozu obdobných investičních záměrů.
Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě.
Zpracování oznámení tohoto záměru probíhalo téměř celý rok, což
bylo dáno skutečností, že záměr je situován v citlivé oblasti CHKO Jizerské
hory s přísným režimem ochrany přírody a navíc v ochranném pásmu
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vodního zdroje. Z tohoto důvodu bylo především nutno zpracovat rozsáhlé
biologické a hydrogeologické rešerše, na něž navazovaly inženýrsko
geologické, hydrogeologické, radonové a biologické průzkumy. Tyto
průzkumy poskytly dostatečné informace pro posouzení všech vlivů záměru
na životní prostředí a umožnily navrhnout účinná opatření na omezení
negativních vlivů (v případě biologických průzkumů se jedná zejména o vliv
na obojživelníky a další chráněné živočichy, v případě hydrogeologie o
ochranu povrchových a podzemních vod).
Lze tedy jednoznačně konstatovat, že v průběhu zpracování
Oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které
by významně snižovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní
prostředí.
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ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis navržených variant řešení
Posuzovaný záměr, popisovaný v tomto oznámení, vychází ze
studie, vypracované generálním projektantem stavby, firmou Atelier 6,
s.r.o.
Původní návrh – varianta č.1 z prosince 2009, byl předložen
Správě CHKO Jizerské hory, která k ní ve svém vyjádření č.j.
00157/JH/2010 ze dne 9. 2. 2010 (Ing. Česká, Ing. arch. Mejzrová) vznesla
připomínky. Na základě těchto připomínek byla vypracována
aktualizovaná studie v 03/2010 – varianta č.2, která se od varianty č.1 liší
zejména v těchto bodech:
•

objekty ubytovací části byly sníženy o jedno podlaží

•

severní ubytovací křídlo bylo půdorysně zvětšeno tak, aby byla
zachována ubytovací kapacita hotelu

•

byla snížena výška atiky nad restaurací, celkově bylo odlehčeno
řešení 1.NP směrem k silnici Soušské

•

průběžné pultové vikýře na střeše ubytovacích částí budovy byly
nahrazeny oddělenými vikýři s pultovými střechami

•

komínová tělesa byla umístěna blíž k hřebeni střechy

•

byly redukovány vjezdy do podzemních garáží, průčelí 1.PP směrem
k silnici bylo zmenšeno a více zakomponováno do okolního terénu tak,
aby se co nejméně pohledově uplatňovalo od Soušské silnice

•

studie byla doplněna o výhledový záměr stavební činnosti v celém
areálu (textová a výkresová část)

•

stávající provozní budova nebude rekonstruována, ale je navrženo její
zbourání a nahrazení objektem sportovní budovy (squash) se
squashovými kurty a parkovištěm

Výsledná varianta č.2 je popisována v tomto oznámení. Tato
varianta je v souladu se záměrem investora zmodernizovat stávající areál
hotelu Montanie bez zásadního zvýšení jeho ubytovací kapacity, avšak
s rozšířeným spektrem poskytovaných služeb (zejména balneoprovoz) a se
zvýšeným standardem ubytování. Respektuje všechny podmínky
specifikované na jednáních se Správou CHKO, Povodím Labe i obcí Desná a
dalšími dotčenými orgány státní správy a zahrnuje i rozsáhlý soubor opatření
specifikovaných ve výjimce vydané Správou CHKO s cílem ochrany
chráněných živočichů, zejména obojživelníků. V rámci rekonstrukce areálu
bude na místě stávajících, technicky zastaralých a architektonicky řadou
přístavků pozměněných objektů vystavěn nový objekt hotelu a sportovního
centra včetně odpovídajícího zázemí. Bude zrekonstruována stávající čistírna
odpadních vod, vybudována nová trafostanice včetně přípojky VN ze
sloupové trafostanice u hráze přehrady. Nově bude řešeno i jímání vody pro
zvýšenou potřebu rekonstruovaných provozů hotelu.

LI-VI Praha spol. s r.o.

155

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

V průběhu zpracování tohoto oznámení byly provedeny veškeré
potřebné průzkumy a vypracovány odborné posudky, na jejichž základě bylo
navrženo optimální řešení areálu. Součástí těchto posudků byl i návrh
opatření na ochranu chráněných živočichů, především obojživelníků. Tato
navržená opatření se výjimkou, kterou vydala Správa CHKO, stala pro
investora závaznými.
Lze tedy konstatovat, že tato varianta rekonstrukce areálu hotelu je ze
všech hledisek optimální a povede k vybudování moderního hotelového
areálu způsobem, který bude mít pouze minimální negativní důsledky pro
životní prostředí a který přispěje k ochraně složek přírody, které jsou
v současnosti nejvíce ohrožené.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího areálu,
nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty řešení by byly
v tomto případě do značné míry formální.
Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze:
1.

Varianta A - bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu
(nulová varianta, varianta bez činnosti)

2.

Varianta B - realizace stavby ve výše popisované variante č.2
podle záměru investora v souladu s územním plánem, podmínkami
DOSS a použitím všech opatření ke zmírnění negativních vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky optimální
varianta)

1. Varianta A - bez činnosti (nulová varianta)
Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, to jest
areál hotelu Montanie s technicky zastaralými objekty s nedostatečným
zateplením, neefektivním způsobem vytápění přímotopy a elektrokotli a
nízkým standardem poskytovaných služeb, bez opatření na ochranu
obojživelníků, kteří v dutinách pod jednotlivými objekty a dalších místech v
areálu přezimují a při svém jarním tahu k Soušské přehradě jsou vystaveni
střetům s motorovými vozidly jak ve vlastním areálu, tak zejména na Soušské
komunikaci, protože propustky pod touto silnicí jsou nevyhovující. Obdobná
situace nastává i při zpětném tahu pulců z přehrady do lesních porostů nad
silnicí.
2. Varianta B – realizace stavby
Realizace přestavby areálu hotelu Montanie ve variantě č.2
popisované podrobně v tomto oznámení představuje výstavbu moderního
areálu s architektonicky nápaditě řešenými objekty, které se vhodně začleňují
do stávající krajiny bez rušivých vlivů na krajinný ráz, jak bylo doloženo
odborným posudkem. Záměr nepředstavuje významné navýšení ubytovací
kapacity ani obslužné dopravy; v tomto smyslu bude prakticky současný stav
zachován. Moderní a technicky vyspělé řešení objektů je založeno na využití
nejnovějších stavebních technologií pro vlastní stavební konstrukce i
zateplení, čímž se významně omezí tepelné ztráty ve srovnání se stávajícím
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stavem. Rovněž vytápění soustavou tepelných čerpadel je z ekologického
hlediska optimální a podle hydrogeologických posudků žádným způsobem
nenaruší stávající vodní režim lokality.
Systém opatření na ochranu obojživelníků, který spočívá v kombinaci
stabilních a mobilních barier, výstavbě zimovišť a zřízení nového jezírka,
jakož i vybudování nových propustků pod Soušskou silnicí povede
k významnému omezení střetů obojživelníků jak ve vlastním areálu, tak i na
komunikaci podél přehradní nádrže, a tím zásadním způsobem přispěje
k ochraně těchto chráněných druhů.
Na základě výše uvedených aspektů se tato varianta výstavby na
dané lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.
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ČÁST F.

ZÁVĚR

Předkládané oznámení řeší komplexně vlivy záměru „Hotel Montanie,
Soušská 791, Desná III“ na životní prostředí. Jedná se o komplexní
rekonstrukci stávajícího areálu hotelu Montanie, který se nachází v blízkosti
přehradní nádrže Souš v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Nádrž
Souš slouží jako zdroj pitné vody, z tohoto důvodu bylo v jeho okolí
vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje. Areál hotelu se nachází v OP II.
stupně.
Záměr představuje pouze minimální navýšení ubytovací kapacity
hotelu a s tím související obslužné dopravy.
Příslušným
úřadem
k provedení
zjišťovacího řízení
je
Ministerstvo životního prostředí (MŽP), neboť podle § 21 bod c) zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění zajišťuje MŽP posuzování záměrů
uvedených v příloze č. 1 sloupcích A.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
Hotelu Montanie zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.10
Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v
územích chráněných podle zvláštních právních předpisů (například
zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb. a zákon č. 20/1987 Sb.).
Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na
životní prostředí požadované v příloze č.4 zákona č. 100/2001 Sb.
Předložené oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména
projektové dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše, posudků
a průzkumů základních složek životního prostředí. Na základě výše
zpracovaného oznámení je patrné, že záměr bude mít pouze nepatrný vliv na
okolí, a to pouze z hlediska emisí a hluku z automobilové dopravy (osobními
automobily), avšak prakticky ve stejném rozsahu jako při současném provozu
hotelu.
Na druhé straně budou v rámci tohoto záměru realizována rozsáhlá
opatření na ochranu obojživelníků, která jsou specifikována ve výjimce
vydané Správou CHKO Jizerské hory a která jsou v případě realizace záměru
pro investora závazná.
Záměr nepředstavuje zábor zemědělské půdy ani lesní půdy a
nepředstavuje významný negativní vliv na jednotlivé složky životního
prostředí ani na krajinný ráz.
V rámci zpracování tohoto oznámení byla rovněž specifikována
opatření na ochranu vod před látkami nebezpečnými vodě, a to zejména
v souvislosti s tím, že záměr je situován do ochranného pásma II. stupně
vodního zdroje - Soušké přehrady. Bylo konstatováno, že při důsledném
dodržení všech navržených opatření je riziko ohrožení podzemních a
povrchových vod, a tím i vodního zdroje, prakticky vyloučeno.
Jedinou obcí dotčenou záměrem je město Desná.
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Zpracovatel Oznámení záměru „Hotel Montanie, Soušská 791,
Desná III“ při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby
nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z
ekologického hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací.
Výstavbu hotelu Montanie lze tedy doporučit k realizaci.

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení:

............................................................
Ing. Jiří Blažek, CSc.
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ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Název záměru:

Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III
Základní údaje o investorovi, oznamovateli stavby a zpracovateli
oznámení:
Obchodní firma – investor:
ANTONIE HOTELS, s.r.o.
Libřická 715
190 00 Praha 9
IČO: 287 37 978
DIČ:

CZ28737978

Zástupce investora:
MUDr. Jindřich Řehák – jednatel společnosti
telefon: 225 001 532
e-mail: jindrich.rehak@hospimed.cz
Oprávněný oznamovatel:
Atelier 6, s.r.o.
Rokycanova 30, 130 00 Praha 3
IČO: 261 63 535
DIČ:

CZ2616335

Ing. arch. Michal Nekola – jednatel společnosti
telefon: 222 590 946, 777 178 413
e-mail: nekola@a6.cz
Zpracovatel oznámení:
Ing. Jiří Blažek, CSc.
LI-VI Praha, spol. s r.o.
Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3
IČO: 411 89 027
DIČ:

CZ41189027

telefon: 222 580 933, 603 251 904

LI-VI Praha spol. s r.o.

160

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III“

Předkládané oznámení řeší komplexně vlivy záměru „Hotel Montanie,
Soušská 791, Desná III“ na životní prostředí. Jedná se o komplexní
rekonstrukci stávajícího areálu hotelu Montanie, který se nachází v blízkosti
přehradní nádrže Souš v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Nádrž
Souš slouží jako zdroj pitné vody, z tohoto důvodu bylo v jeho okolí
vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje. Areál hotelu se nachází v OP II,
stupně.
Stavba se nachází v katastrálním území Desná na pozemcích těchto
parcelních čísel: 2017/1, 2017/2, 2017/3, 2017/5, 2017/6, 2017/7, 2017/8,
2017/9, 2017/10, 2017/11, 2017/12 v katastrálním území Desná III.
Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora a nejsou
součástí zemědělského půdního fondu ani pozemky určenými k plnění
funkce lesa.
Součástí záměru je rovněž nová přípojka VN do areálu hotelu a
opatření na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů dle „Rozhodnutí ve
věci udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.“, vydaného AOPK
ČR - SCHKO Jizerské Hory dne 20. 10. 2010 (viz příloha tohoto oznámení).
Těmito objekty budou dotčeny některé sousední pozemky ve vlastnictví
Libereckého kraje.
Posuzovaný záměr, popisovaný v tomto oznámení, vychází ze
studie, vypracované generálním projektantem stavby, firmou Atelier 6,
s.r.o., zohledňuje podmínky v odborném vyjádření Správy CHKO
Jizerské Hory ze dne 9. 2. 2010.
Záměrem investora je vybudovat moderní hotel včetně restauračního,
školicího a relaxačního vybavení ve stávajícím areálu hotelu Montanie
(bývalý hotel Darre) východně od Soušské silnice poblíž vodní nádrže Souš
v katastrálním území Desná III v Libereckém kraji.
V severní části areálu stávajícího hotelu Montanie je uvažováno
s výstavbou vlastní budovy hotelu s veškerým zázemím a s podzemním
parkovištěm pro návštěvníky, co nejvhodněji zakomponovanou do
svažitého terénu s důrazem na ekonomiku projektu při optimálním splnění
podmínek území. Novostavba bude vybudována za provozu zbývající části
stávajícího areálu. Kapacita hotelu bude 100 lůžek ve 26 pokojích a 12
apartmánech. Provozní a velikostní parametry pokojů a celého hotelu
odpovídají kategorii čtyř hvězdiček. Stávající kapacita 96 lůžek bude tedy
navýšena pouze minimálně.
Vzhledem k velmi špatnému stavebně – technickému stavu stávající
hlavní budovy areálu hotelu Montanie se investor rozhodl tuto budovu zbourat
a na jejím místě vybudovat parkoviště pro osobní automobily a v části
původní zastavěné plochy pak vystavět malou budovu sportovního centra
se dvěma squashovými kurty s minimálním zázemím (sociální zařízení šatna, WC) - to vše na původní zastavěné ploše budovy restaurace a hotelu
bez nutnosti provádění zemních prací. Parkoviště je navrženo, vzhledem ke
svažitosti terénu, ve dvou úrovních, s celkovou kapacitou cca 29 parkovacích
stání.
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Další malá parkoviště vzniknou na zastavěných plochách bouraných
hospodářských budov v jižní části areálu (max. 20 míst).
V souvislosti s rekonstrukcí areálu hotelu dojde k mírnému nárůstu
počtu parkovacích míst ze stávajících 74 parkovacích stání pro osobní
automobily (+ 1 autobus) na 81 parkovacích stání pro osobní automobily
v součtu v podzemních garážích a na terénu (+1 autobus). Jedná se tedy o
navýšení o 7 parkovacích stání, což představuje v průměru navýšení o 14
jízd osobních automobilů denně. Tento nárůst se na místních komunikacích
prakticky neprojeví.
Plochy pozemků:
Celková plocha pozemku stávajícího areálu (vše ve
vlastnictví investora)
Celková zastavěná plocha novostavbou hotelu
Celková zastavěná plocha novostavbou objektu
sportovního centra: parkoviště a squashových
kurtů

41 845 m2

2 225 m2
680 m2

Pozemky areálu hotelu Montanie jsou dle vyjádření stavebního úřadu
městského úřadu Desná ze dne 30.7.2010 ve schváleném územním plánu
sídelního útvaru města Desná zařazeny do plochy určené pro výstavbu
objektů občanské vybavenosti, a to při její severní hranici. Stavba je tedy
v souladu s platným územním plánem.
V příloze tohoto oznámení je výřez z platného územního plánu
města Desná (lokalita Desná III v okolí přehradní nádrže Souš).
Příslušným
úřadem
k provedení
zjišťovacího řízení
je
Ministerstvo životního prostředí (MŽP), neboť podle § 21 bod c) zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění zajišťuje MŽP posuzování záměrů
uvedených v příloze č. 1 sloupcích A.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
Hotelu Montanie zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.10
Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v
územích chráněných podle zvláštních právních předpisů (například
zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb. a zákon č. 20/1987 Sb.).
Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní
prostředí požadované v příloze č.4 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové
dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše, posudků a průzkumů
základních složek životního prostředí. Na základě výše zpracovaného
oznámení je patrné, že záměr bude mít nepatrný vliv na okolí, a to pouze
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z hlediska emisí a hluku z automobilové dopravy (osobními automobily),
avšak prakticky ve stejném rozsahu jako při současném provozu hotelu.
Na druhé straně budou v rámci tohoto záměru realizována rozsáhlá
opatření na ochranu obojživelníků, která jsou specifikována ve výjimce
vydané Správou CHKO Jizerské hory a která jsou v případě realizace
záměru pro investora závazná.
Záměr nepředstavuje zábor zemědělské půdy ani lesní půdy a
nepředstavuje významný negativní vliv na jednotlivé složky životního
prostředí ani na krajinný ráz.
V rámci zpracování tohoto oznámení byla rovněž specifikována
opatření na ochranu vod před látkami nebezpečnými vodě, a to zejména
v souvislosti s tím, že záměr je situován do ochranného pásma II. stupně
vodního zdroje - Soušké přehrady. Bylo konstatováno, že při důsledném
dodržení všech navržených opatření je riziko ohrožení podzemních a
povrchových vod, a tím i vodního zdroje, prakticky vyloučeno.
Jedinou obcí dotčenou záměrem je město Desná.
Záměr, který je popisovaný v tomto oznámení, řeší pouze výstavbu
vlastních objektů v rámci areálu hotelu Montanie včetně opatření na ochranu
obojživelníků, sadové úpravy areálu a napojení na inženýrské sítě. V rámci
výstavby bude vybudována nová trafostanice a přípojka VN od stávající
trafostanice u hráze přehrady. Tato přípojka povede i na pozemcích, které
nejsou v majetku investora; veškerá ostatní stavební činnost se bude
odehrávat výhradně na pozemcích investora.
Kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá.
Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich,
že výstavba nového hotelu neovlivní životní prostředí ve svém okolí nad míru
povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení zdraví
obyvatelstva ani zhoršení stavu jednotlivých složek životního prostředí.
Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány. Požadavky těchto orgánů byly
v oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení zjišťovacího řízení
budou zapracovány do projektové dokumentace daného záměru.
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že
zpracovatelé oznámení záměru Bytový komplex „Hotel Montanie,
Soušská 791, Desná III“ při svém hodnocení dospěli k závěru, že
realizací této stavby nebude přírodní prostředí ani zdraví obyvatel
výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska
přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.
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ČÁST H.

PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH:
H.I.

Mapové podklady umístění záměru, situace stavby,
vizualizace

H.II.

Výřez z územního plánu města Desná - okolí lokality
posuzovaného záměru

H.III.

Biologické průzkumy – flora, fauna, dendrologie

H.IV.

Návrh opatření na ochranu obojživelníků

H.V.

Inženýrsko-geologický průzkum a posudek včetně stanovení
indexu radonového rizika

H.VI.

Hydrogeologický průzkum

H.VII.

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

H.VIII.

Vyjádření MŽP z hlediska zákona č.100/2001 Sb. o nutnosti
provést zjišťovací řízení

H.IX.

Vyjádření Stavebního úřadu Městského úřadu Desná
z hlediska územně plánovací dokumentace

H.X.

Stanovisko Správy CHKO Jizerské hory k vlivu záměru na
lokality NATURA 2000

H.XI.

Rozhodnutí Správy CHKO Jizerské hory ve věci udělení
výjimky podle § 56 zákona č.114/1992 Sb.

H.XII.

Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby
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H.I. Mapové podklady umístění záměru, situace stavby,
vizualizace
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H.II. Výřez z platného územního plánu města Desná
okolí lokality posuzovaného záměru

Areál hotelu Montanie je červená plocha č.15 v horní části mapy
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legenda k ÚP Desná
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H.XII. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby
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