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Zkratky a symboly použité v textu
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČSN

Česká státní norma

EVL

Evropsky významná lokalita

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

LAeq,s

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti

LAeq,T

Hladina akustického tlaku A v čase T

LWA

Akustický výkon

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

PM10

Suspendované částice frakce PM10

PO

Ptačí oblast

PUPFL

Pozemek určený k plnění funkce lesa

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

ZPF

Zemědělský půdní fond
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1.

Obchodní firma

SVS služby ve stavebnictví

2.

IČ

481 39 424

3.

Sídlo (bydliště)

Nádražní 130
542 34 Malé Svatoňovice

4.
Jméno, příjmení,
oznamovatele

bydliště

a

telefon

oprávněného

zástupce

Miloš Haase
Nádražní 130
542 34 Malé Svatoňovice
email: svs1@volny.cz
tel: 603 813 334
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.

Základní údaje

1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru:
Jednomístný lyžařský vlek Single – Lyžařský areál lesní hřeben, Pomezní boudy
Zařazení záměru do příslušné dle přílohy č. 1:
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném
znění, přílohy č. 1, patří záměr do kategorie II mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení.
Záměr svým charakterem splňuje charakteristiku bodu 10.10 Rekreační a sportovní areály,
hotelové komplexy a související zařízení v území chráněných podle zvláštních právních
předpisů. Příslušným úřadem pro provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního
prostředí.

2.

Kapacita (rozsah) záměru



dopravní vzdálenost vodorovná: 404,1 m,



dopravní vzdálenost šikmá (po laně): 409,6 m,



dopravní rychlost: 2,0 až 2,8 m/s,



počet osob na jednom závěsu: 1,



vzdálenost mezi závěsy: 14,3 m,



časový interval mezi závěsy: 5,11 s,



počet závěsů na trati: 2 x 29



dopravní výkon vleku: 705 osob/hod.,

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Královéhradecký,
Obec: Malá Úpa,
Katastrální území: Horní Malá Úpa,
Pozemková parcela číslo: 163/1, 152/3, 150/11.
Zájmové území se nachází na jihovýchodním svahu východní části Lesního hřebene.
Nový vlek povede rovnoběžně se stávajícím vlekem od jeho dolní stanice. Celková délka bude
404,1 m.
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Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 80 m jihovýchodně. Jedná se o penziony
při komunikaci č. II/252.

Obrázek č. 1: Situace umístění záměru

Záměr

Obrázek č. 2: Zákres vleku (nově plánovaný vlek je vyznačen zelenou linií)

4.
Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Zájmové území se nachází v obci Malá Úpa v katastrálním území Horní Malá Úpa
na jihovýchodním svahu východní části Lesního hřebene poblíž komunikace č. II/252. Nový
lyžařský vlek SINGLE bude umístěn po levé straně sjezdovky při pohledu od dolní stanice do
svahu.
V současné době je v zájmovém území již umístěn jeden vlek LV 1000. Zájmové
pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travní porost a lesní pozemky. Je počítáno
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s tím, že plocha sjezdovky bude ponechána jako louka (na odlesněné půdě zatravněna)
a sklízena, eventuálně využívána jako pastvina.
Jako záměry s kumulativním vlivem lze označit výše zmíněný stávající vlek LV 1000.
Jeho provoz byl zahrnut do výpočtů hlukové a rozptylové studie.

5.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Celá oblast má výrazné předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu
s podmínkami vhodnými především pro rozšíření nabídky zimních sportů. Hlavním cílem je
zvýšení atraktivity území pro návštěvníky, rozšíření nabídky možnosti sportovního využití.
Záměrem investora je vybudování jednomístného lyžařského vleku SINGLE
v lyžařském areálu Lesní hřeben – Pomezní boudy a navýšení stávající přepravní kapacity.
Nový vlek bude sloužit ke zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb a bude určen zejména
pro méně zdatné lyžaře, pro které je horní část sjezdovky příliš náročná.
Z hlediska umístění záměru byla zvažována pouze jedna aktivní varianta. V oznámení
EIA byly hodnoceny následující varianty:
Nulová varianta – referenční stav - odpovídá popisu životního prostředí v zájmové lokalitě
(viz kapitola C tohoto oznámení). Znamená zachování stávajícího stavu území bez výstavby
jednomístného lyžařského vleku.
Aktivní varianta – spočívá v realizaci plánovaného záměru, tedy ve výstavbě jednomístného
lyžařského vleku.

6.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Záměrem investora je vybudování jednomístného lyžařského vleku SINGLE
v lyžařském areálu LESNÍ HŘEBEN – Pomezní boudy. Jedná se o vlečný lanový dopravní
prostředek, sloužící pro dopravu lyžařů po upravené vlečné stopě. Napínací poháněcí stanice
je umístěna nahoře, pevná vratná stanice je umístěna dole. Směr pohybu lana je pravý (tažná
větev - pravá).
Nový lyžařský vlek SINGLE bude umístěn po levé straně sjezdovky při pohledu
od dolní stanice do svahu. Lyžařský vlek typ SINGLE patři do skupiny vleků s vysokým
vedením lana, k dopravě lyžařů zde slouží jednomístné bubínkové unášeče, které jsou
připevněny k dopravnímu lanu pomocí pevných uchycení. Poháněcí stanice je řešena jako
napínací a je umístěna nahoře, vratná stanice je pevná a je umístěna dole, traťové podpěry
typu .“T“ v provedení pravém, unášeče jednomístné hydraulické (typ TURBO) v provedení
pro samoobslužný provoz.
Obě stanice, jakož i traťové podpěry jsou kotveny na jednotlivých samostatných
kotevních blocích pomocí kotevních šroubů, osy kotevních bloků všech traťových podpěr
vleku jsou vzdáleny od osy lyžařského vleku 250 mm. Oba kotouče (poháněcí i vratný) mají
průměr 2,25 m a jsou vyloženy pryží. Rozchod lan po trati (na podpěrách) Je rovněž 2,25 m.
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Jednotlivé podpěry jsou osazeny bateriemi kladek podle zatížení podpěry. Kladky
v bateriích mají průměr 200 mm a jsou vyloženy pryžovou bandáží. Baterie jsou vybaveny
svodiči a zachycovači dopravního lana se zabezpečovacím zařízením (lámací tyčinky)
vypínajícím pohon vleku pří jeho vykolejení. Na vleku jsou použity baterie nosné, tlačné
a univerzální.
Při použití samoobslužných bubinkových unášečů je nástup lyžařů plně samoobslužný.
Provozovatel musí odpovídajícím způsobem zabezpečit, aby lyžaři vystoupili z vleku (pustili
unašeč) v místě výstupiště.
V blízkosti nástupiště a výstupiště budou umístěny temperované obslužné objekty,
které budou sloužit jako stanoviště obsluhy a současně jako místo pra elektrorozvaděč vleku
(objekt u horní -poháněcí stanice).
Prostor poháněcí i vratné stanice jakož i příjezd lyžařů k nástupišti a odjezd
z výstupiště bude zabezpečen přenosnými plůtky, u kterých bude instalováno výstražné
značení.
Zemní práce
Zemní práce budou spočívat v provedení výkopů při hloubení jam pro betonové patky.
Zemní práce se budou provádět v zemině těžitelnosti 3 a 4. Vytěžená zemina bude použita
na terénní úpravy kolem vybetonovaných patek. Tyto úpravy budou provedeny tak, aby se
zajistil plynulý přechod od hrany patky k rostlému terénu.
Základy ocelových podpěr stanic a traťových sloupů budou tvořit betonové patky,
které budou vybudovány v souladu s kotevními plány stanic a kotevním plénem traťových
podpěr. Patky budou vybetonovány přímo do vyhloubených jam (nebo za použití bednění),
a to z betonu třídy C 20/25. Základy budou vyztuženy ocelovou výztuží. Podloží
pod kotevními bloky je třeba zpevnit betonem C 8/10.
Dále budou z důvodu instalace elektrorozvodu do patek osazeny ochranné kabelové
trubky s protahovacím lankem:

u traťových podpěr o velikosti ø 63 mm (použít v případě vedení signalizačního
kabelu v zemi),

u patky poháněcí (horní) stanice o velikosti MIN. ø 110 mm (použít v každém
případě),

u patky vratné (dolní) stanice o velikosti ø 110 mm (použít v případě vedení
signalizačního kabelu v zemi).
Vyústění těchto trubek bude provedeno u poháněcí stanice na stranu tažné větve
(VPRAVO) a u traťových podpěr a vratné stanice na stranu vratné větve (VLEVO) do zemní
rýhy určené k uložení elektrických rozvodů. Před uložením ochranných kabelových trubek
do patek je nutno zajistit protahovací lanko tak, aby na obou stranách přesahovalo trubku
alespoň 200 mm.
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Elektrické rozvody jsou tvořeny jednak silovou kabeláží (přívod elektrického proudu
k pohonu) a jednak signalizačními kabely.
Silová kabeláž propojuje rozváděč elektro s poháněcím ústrojím poháněcí stanice
a pohonem hydraulického agregátu a je v každém případě položena v zemní rýze společné
s části signalizačních kabelu, které propojují rozváděč elektro s poháněcí stanicí.
Signalizační kabel v trase vleku může být uložen buď v zemní rýze vedené na straně
prázdné větve LV nebo veden vzduchem závěsným lankem upevněným na ocelových
konstrukcích podpěr a stanic.
V případě uložení v zemi je kabel vyveden v místě každé traťové podpěry, poháněcí
a vratné stanice ochrannou trubkou s protahovacím drátem nad kotevní blok ve smyčce
v požadovaných délkách (rozumí se délka smyčky):


u poháněcí stanice:

4,0 m,



u každé traťové podpěry:

8,0 m,



u vratné stanice:

5,0 m.

Zemní práce budou provedeny výkopem zemni rýhy hloubky 0,8 m podél základů
stanic a traťových podpěr LV na straně prázdné větve LV (VLEVO). Součásti těchto prací je
dodávka plastových kabelových žlabů nebo písku pro uložení elektroinstalace v pískovém
loži.
Hlavní parametry vleku:
Jednomístný bubínkový unašeč


hmotnost:

cca 15,0 kg,



délka při zataženém stavu:

cca 2,2 m,



délka při vytaženém stavu:

cca 8,5 m,

Dopravní lano


průměr:

12,5 mm,



konstrukce (rozměrová norma):

ČSN EN 12385-8 tř. 6x19S-FC,

6x(1+9+9)Seal 114 drátů,


jakost výběrová:



jmenovitá hmotnost:

0,56 kg/m,



jmenovitá pevnost:

101,40 kN,



zaručená pevnost:

91,27 kN,

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové
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jmenovitá pevnost drátů:

1770 Mpa,



celková délka lana (pro objednávku):

935 m,

Podpěry


rozchod lan na podpěře:

2,25 m,



výška podpěr (hlava podpěry):

6 m,



výška podpěr (do osy lana):

cca 5,6 m,

Poháněcí stanice


průměr poháněcího kotouče (pryžové vyložení):

2,25 m,



výška stanice (do osy lana):

3,25 m,



zdvih napínání:

1,50 m,



způsob napínáni:

hydraulickým válcem,



velikost napínací síly:

31,16 kN (3,08 t),



jmenovitý provozní tlak v systému napínání:

6,0 Mpa,


jednosloupové uzavřená ocelová svařovaná konstrukce s napínáním, kotvená
do samostatného kotevního bloku pomocí čtyř kotevních šroubů,
Vratná stanice


průměr vratného kotouče (pryžové vyložení):

2,25 m,



výška stanice (do osy lana):

3,25 m,


pevná stanice tvořená jedním nosným sloupem, kotvená do samostatného kotevního
bloku čtyřmi kotevními šrouby,
Potřebný výkon motoru


ustálený provoz:

17,78 kW,



rozběhový výkon:

20,09 kW,

Max. síly v dopravním laně (při rozběhu)


u pohonu

S1 = 18,29 kN,
S2 = 11,83 kN,



u vratné stanice
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SK = 11,18 kN,
Potřebná napínací síla

31,16 kN (3,08t),

Tlak lana do lanové drážky kotoučů


nahoře u poháněné stanice

1,61 MPa,



dole u vratné stanice

1,22 MPa,

Bezpečnost dopravního lana
→ vyhovuje ČSN EN 12927-2, čl. 5.2.1.3
Baterie kladek
Osazení jednotlivých podpěr jednotlivými druhy baterií kladek a jejich zatížení je uvedeno
v následující tabulce.

Tabulka č. 1: Zatížení podpěr (baterií kladek)
Plný vlek
Označení
podpěry

Tažná strana

Vratná strana

Prázdný vlek,
prázdné lano
(bez unášečů)
[kN]

Druh baterie kladek

MIN
[kN]

MAX
[kN]

MIN
[kN]

MAX
[kN]

Plná
strana

Prázdná
strana

Plná
strana

Prázdná
strana

V.S.

-1,60

-2,30

-1,79

-2,28

-2,71

2,69

4T

4T

1

1,84

2,09

1,65

1,83

1,32

1,31

2N

2N

2

1,13

1,64

1,11

1,13

0,44

0,44

3Un

3Un

3

0,07

0,62

0,09

0,27

-0,67

-0,66

4Un

4Ut

4

0,90

1,36

0,90

0,93

0,21

0,21

3Un

3Un

5

1,15

1,59

1,11

1,15

0,52

0,52

3Un

3Un

6

1,39

1,83

1,27

1,37

0,87

0,85

2N

2N

P.S.

2,62

3,20

2,17

2,54

2,33

2,27

4N

4N

Poznámky:
2N

dvoukladková nosná,

4N

čtyřkladková nosná,

4T

čtyřkladková tlačná,

3Un

tříkladková univerzální nosná (umělá stabilizace lana),

4Un

čtyřkladková univerzální nosná (umělá stabilizace lana),

4Ut

čtyřkladková univerzální tlačná (umělá stabilizace lana),
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Na podpěrách č. 2, 3, 4 a 5 jsou z důvodů zatížení použity baterie s umělou stabilizací lana (kladky vedou lano z obou stran, lámací tyčinky
jsou u čtyřkladkové univerzální tlačné i nosné baterie instalovány po dvou kusech na jedné baterii.

Hlavní technická data vleku:
dopravní vzdálenost vodorovná (vzdálenost podpůrných bodů):

401,01 m,

dopravní vzdálenost šikmá (lano):

409,60 m,

převýšení:

66,30 m,

průměrné stoupání:

16,41 %,

dopravní rychlost:

2,00 až 2,8 m.s-1,

revizní rychlost:

0.50 m.s-1,

rozchod lana na trati:

2,25 m,

průměr poháněcího kotouče:

2,25 m,

průměr vratného kotouče:

2,25 m,

průměr kladek v bateriích:

200 mm,

výkon motoru pohonu:

18,50 kW,

vzdálenost mezi unášeči:

14,3 m,

min. časový interval mezi unášeči:

5,11 s,

druh unášečů:

hydraulický bubínek,

počet osob na unášeči:

jedna osoba,

druh dopravního lana:
velikost napínací síly:
směr točení vleku:

průměr 12,50 mm tř. 6x19S-FC 1770,
30,16 kN (3,07t),
PRAVÝ (proti směru hod. ručiček),

počet podpěr na trati:

6 ks,

počet závěsů na trati:

2 x 29 = 58 ks,

dopravní výkon vleku:

MAX. 705 osob/hod.

Výkresová dokumentace stavby je součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení.
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7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení výstavby záměru: září 2011
Předpokládaný termín dokončení záměru: listopad 2011

8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

S ohledem na charakter záměru budou přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit
především v okolí záměru. Z hlediska vlivu na životní prostředí patří k potencionálně
dotčeným územím tato území:
Dotčené samosprávné celky:
Kraj: Královéhradecký,
Obec: Malá Úpa,
Katastrální území: Horní Malá Úpa.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního
prostředí.

9.
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
V rámci realizace záměru bude investor žádat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušný úřad –
stavební úřad Horní Maršov.
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních předpisů:

žádost o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených pozemků pro realizaci záměru
ze ZPF – Městský úřad Trutnov.

II.

Údaje o vstupech

1.

Zábor půdy

V souvislosti s realizací záměru budou dotčeny pozemky č. 150/11, 152/3, 163/1
v katastrálním území Horní Malá Úpa. Celková plocha těchto pozemků je 57 412 m2.
Skutečný trvalý zábor, který si vyžádá realizace záměru, není v současné době znám, bude jej
nutno upřesnit v dalších stupních dokumentace. Trvalý zábor půdy lze očekávat pro ukotvení
nosných sloupů a realizaci horní a dolní stanice. Je počítáno s tím, že plocha sjezdovky bude
ponechána jako louka (na odlesněné půdě zatravněna) a sklízena, eventuálně využívána jako
pastvina.
V následující tabulce je uveden seznam zájmových parcel a další informace o způsobu
využití, ochraně, celkové výměře parcel aj.
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Tabulka č. 2: Seznam zájmových parcel
Parcela

Výměra [m2]

Druh pozemku

Způsob
ochrany

Kód BPEJ

Třída ochrany
ZPF

150/11

1 646

ostatní plocha

-

-

-

152/3

41 571

lesní pozemek

PUPFL

-

-

163/1

14 195

TTP

ZPF

9 36 24

III.

celkem

2

57 412 m

Využití parcel k realizaci záměru je v souladu s platným územním plánem obce Malá
Úpa. Vyjádření příslušného stavebního úřadu je součástí přílohy č. 5 tohoto oznámení.

2.

Odběr a spotřeba vody

Etapa výstavby záměru
Po dobu výstavby záměru se předpokládá jednak spotřeba vody pro sociální účely
pracovníků stavby (osobní hygiena a pití). Množství odebírané vody je obtížné v této fázi
objektivně určit, bude záviset na počtu a nárocích pracovníků.
Potřeba vody bude v etapě výstavby záměru pokryta ze stávajícího veřejného
vodovodního řadu pomocí přípojky. Předpokládané množství odběru bude 10 m3 na osobu.
Etapa provozu záměru
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá odběr vody v etapě provozu záměru.
Odběr vody k zasněžování je součástí stávající vleku LV 1000 a v souvislosti s realizací
nového vleku se nepředpokládá s jeho navýšením.

3.

Surovinové a energetické zdroje

Zásobování elektrickou energií
Etapa výstavby záměru
Etapa výstavby záměru si nevyžádá žádný odběr elektrické energie. Bude se jednat
pouze o instalaci montované stavby, která bude přivezena přímo od dodavatele.
Etapa provozu záměru
Elektrická energie potřebná pro zajištění provozu vleku bude odebírána z trafostanice
pro stávající vlek pomocí nové přípojky. Celkový roční odběr elektrické energie bude
13 500 kWh.
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III. Údaje o výstupech
1.

Množství a druh emisí do ovzduší

Stávající imisní situace v dané lokalitě je ovlivňována především emisemi z lokálních
topenišť a emisemi z dopravy po komunikacích.
Pro realizaci záměru nebyla zpracována rozptylová studie. Vlivem provozu lyžařského
vleku nedojde k nárůstu osobní dopravy do areálu. Lze předpokládat stejnou intenzita
dopravy jako ve stávajícím stavu.

2.

Množství odpadních vod a jejich znečištění

Etapa výstavby záměru
Předpokládané množství odpadních vod a nakládání s nimi v etapě výstavby bude
upřesněno v projektové dokumentaci, respektive v rámci plánu výstavby. Dá se předpokládat,
že množství odpadních vod bude korespondovat s odběrem. Předpokládané množství
odpadních vod bude 10 m3 na osobu s odvodem do sociálního zařízení u stávajícího vleku.
Etapa provozu záměru
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá vznik odpadních vod v etapě
provozu záměru.

3.

Kategorizace a množství odpadů

Odpady, které budou vznikat v souvislosti se záměrem, lze rozdělit na odpady, které
budou vznikat při jeho výstavbě a na odpady vznikající za běžného provozu.
Etapa výstavby záměru
Po dobu výstavby záměru budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto
druhu a rozsahu (tj. zbytky stavebního materiálu, zemní stavební a montážní práce, úklidové
práce, apod.).
Během výstavby záměru budou vznikat odpady charakteru nevyužitých částí
konstrukčních prvků (např. zbytky neupotřebených těsnících fólií, zbytky potrubí, kabelů aj.)
Dále budou vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy
odpadních obalů jako jsou například papírové a lepenkové obaly, plastové obaly
od stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, betonu, nevyužité části kovových konstrukcí
(železo, ocel, směsné kovy, atd.).
Ve fázi výstavby bude vznikat i komunální odpad, který bude tříděn na využitelné
složky – plasty, sklo, papír. Předpokládá se zapojení do systému sběru komunálního odpadu
obce.
Rostlinný materiál pocházející z odstraňování bylinné a dřevinné vegetace (keře,
náletové dřeviny) při přípravě plochy pro realizaci záměru bude využit vhodným způsobem
(např. kompostování).
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Při realizaci stavby je uvažováno o deponii vytěžené zeminy v prostoru staveniště,
která bude později použita na terénní úpravy. Přebytečná zemina, která nebude použita, nebo
nebude vyhovovat svou kvalitou bude odvezena na skládku určenou příslušným stavebním
úřadem.
Vznikající odpady budou v maximální možné míře recyklovány. Pokud budou některé
odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude s těmito odpady nakládáno jako
s nebezpečným odpadem.
Odpady vznikající během výstavby budou odděleně shromažďovány ve sběrných
nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou tyto odpady předávány k využití
či k odstranění. Případně vznikající nebezpečné odpady budou také tříděny dle jednotlivých
druhů, shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách
určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci
s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin ze shromážděných odpadů.
Shromažďovací nádoby musí být označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. V případě
shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby opatřeny katalogovým
číslem, názvem odpadu, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za obsluhu a údržbu
shromažďovacího prostředku. V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku
nebezpečných odpadů nebo na nich musí být umístěn identifikační list nebezpečných odpadů.
U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné
provést hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona 185/2001Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů v platném znění. U odpadů potenciálně
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností a to akreditovanou
laboratoří. Odběr odpadu provede pověřená osoba (dle vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů), podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání
s těmito druhy odpadů.
Dodavatel stavebních prací, který bude dle smlouvy současně původcem odpadů,
zajistí další nakládání s těmito odpady v souladu s platnými legislativními předpisy.
Přesná specifikace odpadů vznikajících v průběhu výstavby není v současné době
možná, bude upřesněna v prováděcích projektech, kde budou uvedeny jednotlivé druhy
odpadů vznikající během výstavby záměru, jejich předpokládané množství a způsob
shromažďování, třídění, odstranění či využití.
Očekávané druhy odpadů vznikajících během přípravy a výstavby záměru jsou
uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 3: Předpokládané druhy odpadu vznikající při výstavbě záměru
Katalogové
číslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

Odstraňování bylinné
a dřevinné vegetace
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Katalogové
číslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Odpad vznikající během
stavby

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem
08 01 11

Odpad vznikající během
stavby

08 01 17

N

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Odpad vznikající během
stavby

08 04 09

N

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující
organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Odpad vznikající během
stavby

08 04 10

O

Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené
pod číslem 08 04 09

Odpad vznikající během
stavby

12 01 20

N

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály
obsahující nebezpečné látky

Odpad vznikající během
stavby

12 01 21

O

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály
neuvedené pod číslem 12 01 20

Odpad vznikající během
stavby

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, převodové
a mazací oleje

Údržba zařízení

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Obaly stavebních
materiálů a hmot apod.

15 01 02

O

Plastové obaly

Obaly stavebních
materiálu a hmot apod.

15 01 03

O

Dřevěné obaly

Obaly stavebních
materiálů a hmot apod.

15 01 04

O

Kovové obaly

Odpad vznikající během
stavby

15 01 05

O

Kompozitní obaly

Obaly stavebních
materiálů a hmot apod.

15 01 06

O

Směsné obaly

Obaly stavebních hmot
apod.

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

Obaly z nátěrových
a těsnících hmot

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

Odpad vznikající během
stavby

17 01 01

O

Beton

Odpad vznikající během
stavby

17 01 06

N

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

Odpad vznikající během
stavby

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06

Odpad vznikající během
stavby

17 02 01

O

Dřevo

Odpad vznikající během
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Katalogové
číslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik
stavby

17 02 02

O

Sklo

Odpad vznikající během
stavby

17 02 03

O

Plasty

Odpad vznikající během
stavby

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné

Odpad vznikající během
stavby

17 04 01

O

Měď, bronz, mosaz

Odpad vznikající během
stavby

17 04 02

O

Hliník

Odpad vznikající během
stavby

17 04 05

O

Železo a ocel

Odpad vznikající během
stavby

17 04 07

O

Směsné kovy

Odpad vznikající během
stavby

17 04 09

N

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

Odpad vznikající během
stavby

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

Odpad vznikající během
stavby

17 05 03

N

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 05

N

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 06

O

Vytěžená hlušina neuvedená pod kódem 17 05 05

Odpad ze stavebních
úprav

17 06 04

O

Izolační materiály jiné jako uvedené v 17 06 01
a 17 06 03

Odpad vznikající během
stavby

17 09 01

N

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

Odpad vznikající během
stavby

17 09 02

N

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např.
těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi
pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce
obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

Odpad vznikající během
stavby

17 09 03

N

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky

Odpad vznikající během
stavby

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Odpad vznikající během
stavby

20 01 01

O

Papír a lepenka

Odpad vznikající během
stavby
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Katalogové
číslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

20 01 02

O

Sklo

Odpad vznikající během
stavby

20 01 39

O

Plasty

Odpad vznikající během
stavby

20 03 01

O

Smíšený komunální odpad

Odpad vznikající během
stavby

Vysvětlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpečný odpad

K nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování
staveb lze formulovat doporučené postupy při zabezpečování nakládání se stavebními
odpady:

přednostně využívat jednotlivé konstrukční celky staveb (prefabrikáty, ocelové
konstrukce, dřevěné konstrukce – nosníky, výplně otvorů apod.) jako celky.

pokud nelze konstrukční celky staveb využít jako celek, odpad mechanicky (fyzikálně)
upravit tak, aby svou strukturou byl srovnatelný se štěrkopísky nebo stavebním kamenivem
a dále jej využít jako stavební výrobky (v souladu s platnými legislativními předpisy
o technických požadavcích na výrobky), k výrobě stavebních a jiných výrobků
či k materiálovému využití v podzemních prostorách a na povrchu terénu (v souladu
s požadavky platné legislativy při nakládání s odpady).
Neupravené – nerecyklované stavební a demoliční odpady (tzn. odpady bez upravení
velikosti složek např. drcením a roztříděním na velikostní frakce) dle metodického pokynu
nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s výjimkou odpadů
podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie „O“). U neupravených stavebních
a demoličních odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině
(nelze prakticky připravit průměrný reprezentativní vzorek odpadu pro účely analytického
stanovení) a tedy je nelze neupravené (nerecyklované) ani využívat v podzemních prostorách
ani na povrchu terénu, ani k vytváření krycí - rekultivační vrstvy při uzavírání skládek.
Etapa provozu záměru
Během provozu záměru se předpokládá vznik odpadů uvedených v Katalogu odpadů
jako skupina 20 „Komunální odpady“ a složky odděleného shromažďování.
Dále mohou vznikat odpady pocházející z úklidu, využívání, údržby a opravy zařízení
v prostorách areálu (např. odpady z obalů, zbytky nátěrových a těsnících hmot, uliční smetky,
převodový olej, vyřazené akumulátory, vyřazených elektrických a elektronických zařízení
apod.). Opravy strojního zařízení budou zajišťovány odborným servisem na základě
smluvních vztahů včetně zajištění odpovídajícího nakládání (dle platné legislativy) s odpady
vzniklými v rámci provedení servisní činnosti.
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Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším obecním
odpadem. Podporováno bude třídění odpadů, kontejnerová stání budou umístěna
v docházkových vzdálenostech.
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané druhy odpadů, které by mohly vznikat
při provozu záměru.

Tabulka č. 4: Vybrané druhy odpadu vznikající při provozu záměru
Katalogové
číslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Odpad z údržby

08 04 09

N

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Odpad z údržby

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje

Odpad z údržby

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Odpad z údržby

15 01 02

O

Plastové obaly

Odpad z údržby

15 01 04

O

Kovové obaly

Odpad z údržby

15 01 06

O

Směsné obaly

Odpad z údržby

15 01 07

O

Skleněné obaly

Odpad z údržby

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

Odpad z údržby

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

Odpad z údržby

15 02 03

O

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

Odpad z údržby

16 02 13

N

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky
neuvedená pod čísly 16 02 09 – 16 02 12

Odpad z údržby

16 02 14

N

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09
až 16 02 13

Odpad z údržby

16 06 01

N

Olověné akumulátory

Odpad z údržby

16 06 02

N

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

Odpad z údržby

20 01 01

O

Papír a lepenka

Odpad z údržby

20 01 02

O

Sklo

Odpad z údržby
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Katalogové
číslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Odpad z údržby

20 01 23

N

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky

Odpad z údržby

20 01 33

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01,
16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie
a akumulátory obsahující tyto baterie

Odpad z údržby

20 01 35

N

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21
a 20 01 23

Odpad z údržby

20 01 39

O

Plasty

Odpad z údržby

20 01 40

O

Kovy

Odpad z údržby

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

Odpad z údržby

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

Odpad z údržby

20 03 03

O

Uliční smetky

Odpad z údržby

20 06 07

O

Objemný odpad

Odpad z údržby

Vysvětlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpečný odpad

Pro veškeré druhy odpadů nelze celkovou roční produkci v současné době objektivně
stanovit.
S upotřebenými zářivkami bude snahou nakládat v režimu zpětného odběru použitých
výrobků (dle ustanovení § 38 zákona č.185/2001 Sb.).
Využití či odstraňování odpadů bude zajištěno servisním způsobem
u specializovaných firem s příslušným oprávněním (osoba oprávněná k nakládání s těmito
druhy odpadů ve smyslu § 4 a § 12 zákona č.185/2001 Sb.).
Nakládání s odpady během výstavby i provozu záměru musí být řešeno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Dle § 11 zákona 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má každý v rozsahu své
působnosti povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové
využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Při posuzování vhodnosti způsobů
odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je
šetrnější k životnímu prostředí.
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Odpady vznikající při ukončení provozu záměru
Ukončení provozu lyžařského vleku není plánováno. Pokud by v budoucnu došlo
k ukončení provozu, bude spektrum vznikajících odpadů obdobné jako v etapě výstavby.
Odstranění objektů, budov a zpevněných ploch musí být realizováno dle požadavků platných
legislativních předpisů.

4.

Hluk, vibrace a záření

Pro potřeby posouzení změny hlukové zátěže v posuzované lokalitě vyvolané
zprovozněním záměru byl zpracován výpočet v modelových bodech. Akustické posouzení je
provedeno pro nejbližší chráněný venkovní prostor staveb. Ten se nalézá jihovýchodně
od záměru (od prostoru nástupu na vlek).
Záměr pouze navýší přepravní kapacitu lyžařů ve stávajícím lyžařském středisku.
Zvýší komfort návštěvníků lyžařského střediska na Pomezních boudách, k navýšení poštu
návštěvníků Pomezních bud však primárně nepřispěje.
Zdroje hluku lze rozdělit na časově omezené a trvalé. Časově omezené zdroje hluku
jsou stavební práce (včetně související dopravy). Trvalými zdroji hluku bude provoz
lyžařského vleku v denní době v zimní sezóně.
Etapa výstavby záměru
Etapa výstavby je plánována na období září – listopad 2011. Jedná se o krátké časové
období mimo hlavní turistickou sezónu. Základní hygienický limit pro stavební činnost
a denní dobu mezi 7. a 21. hodinou je LAeq,s = 65,0 dB (T = 14 h). Stavební činnost zde
souvisí s výstavbou jednotlivých nosných sloupů lyžařského vleku a zahrnuje i dopravu
materiálu po neveřejných komunikacích (zde po ploše sjezdovky).
Stavební činnost bude probíhat vzdáleně od chráněného venkovního prostoru staveb,
je časově omezena na krátkou dobu, proto není v hlukové studii řešena.
Etapa provozu záměru
Zdrojem hluku v etapě provozu budou zejména pohon vleku (umístěn na horním
sloupu vleku - dominantní zdroj hluku) a průjezd uchycených kotev přes kladky
na jednotlivých sloupech (6 sloupů + spodní sloup s napínacím zařízením a horní sloup
s pohonem).
V době zpracování hlukové studie nebyl znám konkrétní typ lyžařského vleku.
Akustické parametry použité v modelovém výpočtu byly převzaty z obdobných hlukových
studií zpracovaných pro lyžařské areály (obdobných lyžařských vleků).

Tabulka č. 5: Stacionární zdroje hluku
Zdroj

Umístění

LWA
[dB]

Výška
[m]

P1

koncová stanice lyžařského vleku – pohonná jednotka

95,0

3,25
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Zdroj

Umístění

LWA
[dB]

Výška
[m]

P2-8

jednotlivé sloupy lyžařského vleku (průjezd kotev přes kladky)

77,0

3,25

Poznámka:
LWA

hladina akustického výkonu A

Umístění zadaných stacionárních zdrojů hluku a výška izofonních pásem 4 m
nad odrazivým terénem je vyznačeno na obrázku č. 4 tohoto oznámení.
Posuzovaný záměr nebude zdrojem vibrací ani elektromagnetického záření.

5.

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Z běžného provozu lyžařského vleku při dodržování legislativních předpisů a dále
navržených opatření nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí plánovaného
záměru žádná významná rizika.
Riziko bezpečnosti provozu a lokálního znečištění životního prostředí by tedy
představoval pouze případ mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání
lidského faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni apod.). Za nejzávažnější mimořádné
události z hlediska negativního vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel lze považovat únik
závadných látek a požár.
Únik závadných látek
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy
(popř. geologického podloží) by se mohly stát nebezpečné látky používané k pohonu
a k údržbě nákladních automobilů a nakládacích strojů (motorová nafta, oleje, mazadla atd.),
některé z produkovaných odpadů (např. stavební odpady kategorie N, papírové filtry
nasycené olejem, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné) a odpadní vody. Mohlo by dojít k náhodnému úniku z neuzavřených nebo
nesprávně uzavřených a shromažďovaných obalů, kontejnerů, nádob se závadnými látkami
či odpady, dále k únikům nafty z nedokonale těsnících nádrží, úniku olejovitých tekutin
a mazadel z netěsnících částí motorových automobilů a strojů na nezpevněné plochy v místě
výkopů a stavby i na zpevněné plochy používaných přepravních tras. Z kanalizace na odpadní
splaškové vody by k náhodnému úniku došlo pouze v případě porušení nepropustného
materiálu potrubí.
Přípravné i stavební práce budou zabezpečeny tak, aby se riziko nestandardního stavu
a havárií minimalizovalo.
Používané instalace a technologická zařízení se budou pravidelně kontrolovat
a udržovat v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.
Během výstavby se na ploše záměru nebudou realizovat výměny olejů, opravy strojů,
mytí nákladních vozidel a strojů. Doplňování pohonných hmot do mechanismů a strojů bude
prováděno výhradně na zpevněné ploše. Na této ploše budou stroje také parkovat. Plocha
musí být zabezpečena tak, aby v případě náhodného úniku závadných látek při parkování
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mechanismů či čerpání pohonných hmot nemohlo dojít ke kontaminaci okolních
nezpevněných ploch. Při odstavení vozidel a strojů na nezpevněné ploše musí být tyto
mechanismy podloženy záchytnými plechovými vanami. Nákladní automobily a pohyblivé
stroje budou doplňovat pohonné hmoty na čerpacích stanicích.
Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových
vozidel během výstavby záměru bude v prostoru technického zázemí zřízen tzv. havarijní
bod, zázemí bude také vybaveno hasícími prostředky, lékárničkou pro první předlékařskou
pomoc a ochrannými pomůckami pro pracovníky (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít
či brýle, gumová ochranná obuv).
Prostředky pro zdolání náhodného úniku závadných látek budou uloženy
na přístupném místě. Havarijní bod bude vybaven havarijní sudovou hydrofóbní soupravou
na ropné kapaliny (obsahuje: sběrnou pevnou nádobu (např. sud s víkem), sorpční rohože,
utěsňovací pastu, úložné sáčky a PE pytle na použité sorpční prostředky, plastová fólie,
rukavice), sypkým sorbentem vhodným pro záchyt ropných látek, (popř. piliny), smetákem,
lopatkou, kbelíkem, lopatou.
V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu se bude postupovat
následovně:
1.

ihned přerušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,

2.

zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,

3.

odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.

Je nutné ihned přerušit nebo alespoň omezit únik závadných látek – dle charakteru
mimořádné události (dočasně utěsnit poškozená místa, otvory či praskliny (např. utěsňovací
pastou či tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je důležité z místa odstranit
možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje či mechanismu apod.).
Při úniku závadných látek na nezpevněnou plochu je nutné dle možností zabránit
rozšiřování látek do míst dosud nezamořených a závadnou látku urychleně zachytit - uniklou
kapalinu přemístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého materiálu (sypký
sorbent, piliny, sorpční rohože atp.). Znečištěné sorbenty se shromáždí do označených PE
pytlů nebo označených a uzavřených sudů s víkem a poté je třeba zajistit jejich odstranění.
Kontaminovanou zeminu je nutné urychleně odstranit z terénu ručně (pomocí lopaty
a krumpáče), nebo v případě většího rozsahu úniku vytěžit pomocí strojní mechanizace
a odvézt na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů.
S postupem při odstranění náhodného úniku závadných látek a také s provozním
řádem a požárními předpisy budou pravidelně seznamováni všichni dotčení pracovníci.
Pracovníci budou důkladně proškoleni i v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.
V prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů vznikající během
výstavby i provozu záměru, bude stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob
shromažďování, skladování, třídění a odstranění.

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové

26

Jednomístný lyžařský vlek Single – Lyžařský areál Lesní hřeben, Pomezní
boudy – oznámení záměru
_________________________________________________________________________________________

Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných
odpadů a ostatních látek škodlivých vodám včetně průběžně skladovaných množství; tyto
budou shromažďovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných a označených
prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového
hospodářství.
S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o změně některých zákonů v platném znění.
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce
toxické musí být zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou (dle § 44 b). Jednotlivé
činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a přípravky může vykonávat
i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně zaškolila. Opakované proškolení se provádí
nejméně 1 x za rok a o tomto proškolení musí být pořízen písemný záznam.
Požár
Požár představuje ohrožení vzhledem k nahromadění hořlavých látek (motorové nafty,
převodového oleje, vybavení objektů obslužných budov, …). Riziko požáru je možné
uvažovat např. vlivem poruchy instalovaných zařízení, havárií, selhání lidského faktoru apod.
Při požáru by mohly unikat do ovzduší toxické zplodiny hoření, mohlo by dojít
u některých škodlivin k překročení jejich nejvyšších přípustných krátkodobých koncentrací
v ovzduší. Dále by mohla být kontaminována půda a podzemní voda použitím hasebných
prostředků a vyplavením skladovaných látek a odpadů při hašení. Vliv působení potenciálních
mimořádných událostí lze označit za krátkodobý.
Záměr je projektován s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru činností.
V rámci výstavby se nepředpokládá nutnost zabezpečení území novou stavbou požární
ochrany. Protipožární zásah budou provádět hasičské jednotky ze stávajících hasičských
stanic. Jednotlivé stavební objekty budou dále vybaveny přenosnými hasicími přístroji, které
budou umístěny u sklípků, v hromadných garážích a v technických místnostech (výměníkové
stanice, strojovny slaboproudu apod.).
Vjezd do areálu staveniště a následně k novým stavebním objektům, které jsou
předmětem posuzování, bude přizpůsoben vjezdu požárních vozidel. Všechny přístupové
komunikace budou řešeny tak, aby žádná vzdálenost vchodů se zásahovými cestami nebyla
větší než 20 m od těchto komunikací.
Ve všech objektech bude vyvěšena požární poplachová směrnice. Řešení požární
ochrany je zahrnuto v projektové dokumentaci záměru.
Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných
několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah
zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním
technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích.
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně
kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany. Při montážních pracích i při provozu
zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými
bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy
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o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. Pro vlastní montáž a údržbu platí
příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí dodávky zařízení. Je třeba
kontrolovat neporušenost uzemnění zařízení ve strojovně.
Při opravách a údržbě je třeba dodržovat odpojení těchto zařízení od přívodů elektro.
Ve strojovnách musí být připraveny ochranné pomůcky a prostředky včetně lékárničky první
pomoci. Na dveřích strojovny a na zařízení musí být i v průběhu montáže umístěny nápisy
zakazující vstup a manipulaci se zařízením neoprávněným osobám. Obsluhující personál musí
být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a bezpečnostní předpisy, které se
na dané zařízení vztahují.
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C. ÚDAJE O STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

1.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území


Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání

Zájmové území je situováno v Krkonošském národním parku. Zájmové pozemky jsou
v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, trvalý travní porost a lesní porost.
Na pozemcích se v současné době nachází stávající vlek LV 1000.
Zájmové území leží v Krkonošském bioregionu. Přirozenou potenciální vegetací
zájmového území jsou smíšené horské lesy, zejména květnaté a klenové bučiny (Dentario
eneaphylli-Fagetum a Aceri-Fagetum) nebo horské acidofilní bučiny (Calamagrostio villosaeFagetum). Ve vyšších polohách byly tyto lesy střídány přirozenými smrčinami (Piceion
excelsae). K většímu odlesňování začalo docházet na přelomu 16. a 17. století. V této době
také začaly na mýtinách vznikat luční enklávy sloužící jako pastviny dobytka. Přirozenou
náhradní vegetací na odlesněných plochách jsou společenstva vlhčích květnatých luk svazu
Poo chaixii-Deschampsion caespitosae, v nivách a na prameništích vlhké louky svazu
Calthion, na sušších místech pak svazu Nardion. Maloplošně jsou přítomna i keříčková
společenstva svazu Vaccinion. Druhová i věková skladba okolních lesů je ovlivněna lesním
hospodařením, část porostů je přeměněna na kulturní smrčiny. Fauna zájmového území je
typická pro hercynská pohoří.
Lokalita určená k výstavbě vleku se nachází na jihovýchodně orientovaném svahu
v nadmořské výšce 1050 - 1130 m.
Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 80 m jihovýchodně. Jedná se o penziony
při komunikaci č. II/252.
Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území při provozu je respektování
všech požadavků daných legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví
obyvatelstva.


Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Předmětné území neleží v oblasti chráněného ložiskového území nebo nevyhrazených
nerostů. Zájmové území se nachází v CHOPAV Krkonoše. V blízkosti zájmového území se
nacházejí dva vodojemy.


Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Zvláště chráněná území, území přírodních parků
Zájmové území je součástí velkoplošného chráněného území – Krkonošského
národního parku. Území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují, jsou zde však
vyhlášena oblasti krajinného rázu. Pozemky určené pro realizaci záměru do těchto oblastí
nezasahují.
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Zájmové území je rovněž zahrnuto do Biosférické rezervace UNESCO.
Územní systém ekologické stability
Na území obce Malá Úpa se nacházejí regionální prvky ÚSES. Jedná se o regionální
biocentrum a regionální biokoridor. Pozemky určené pro realizaci záměru do těchto prvků
ÚSES nezasahují.
Významné krajinné prvky, památné stromy
Významné krajinné prvky se v bezprostřední blízkosti řešeného záměru ani v jeho
okolí nevyskytují. Nejbližším VKP „ze zákona“ je vodní tok Malá Úpa a Černá voda a dále
lesy v území. Registrované VKP se v posuzovaném území ani v jeho okolí nenacházejí.
Památné stromy se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.
Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
Plánovaný záměr je umístěn v území, na kterém je vyhlášena EVL Krkonoše a PO
Krkonoše.
Dle stanoviska Správy KRNAP ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a
krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle §
78 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nelze vyloučit
že posuzovaný záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost Evropsky významné lokality Krkonoše nebo Ptačí oblasti Krkonoše. Stanovisko
orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění je součástí přílohy č. 4 tohoto oznámení.
Vzhledem k nevyloučenému vlivu plánovaného záměru na lokality soustavy
NATURA 2000 bylo zpracováno hodnocení.
Za dotčené je třeba považovat všechny předměty ochrany EVL a PO Krkonoše, které
se nacházejí v předmětném území a mohou být v souvislosti s realizací záměru ovlivněny.
Jedná se zejména o chřástala polního (Crex crex), tetřívka obecného (Tetrao tetrix), sýce
rousného (Aegolius funereus) a datla černého (Dryocopus martius). Tyto druhy ptáků byly
identifikovány jako dotčené, vliv na další druhy (čáp černý, lejsek malý, slavík modráček) byl
vyloučen vzhledem k jejich nepřítomnosti v dosahu vlivů záměru.
Před realizací stávající sjezdovky a vleku na místě záměru dominoval typ přírodního
stanoviště 9410 - acidofilní smrčiny. To již v době zpracování tohoto hodnocení (podzim
2010 - jaro 2011) nebylo pravdou - ve smrčině byl vykácen průsek pro sjezdovku a vlek
a luční porost na sjezdovce ještě nebyl vytvořen. Vzhledem k tomu, že nově hodnocený záměr
nepředpokládá další zábor plochy typu přírodního stanoviště acidofilních smrčin, nebylo toto
stanoviště vyhodnoceno jako dotčené. V okolí dolní stanice vleku byl zjištěn výskyt typu
přírodního stanoviště 6520 - horské sečené louky. Výstavba a provoz nového jednomístného
vleku, který je předmětem posouzení, představuje zásah do tohoto stanoviště, stejně jako
možné ovlivnění populace zvonku českého, který se zde vyskytuje. Z předmětů ochrany EVL
Krkonoše byly tedy jako dotčené identifikovány horské sečené louky a evropsky významný
druh zvonek český.
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Hodnocení vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti je součástí
přílohy č. 3 tohoto oznámení.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na území obce Malá Úpa bylo vyhlášeno celkem dvacet nemovitých kulturních
památek. Dvě z nich jsou umístěné přímo v katastrálním území Horní Malá Úpa. Jedná se
o dva venkovské domy (č. p. 27 a 46) a jednu venkovskou usedlost (č. p. 95). Pozemky
určené pro realizaci záměru nejsou v bezprostřední blízkosti těchto objektů.
Realizací posuzované záměru nelze vyloučit vliv na území s archeologickými
památkami. Jestliže v průběhu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou
stavebníci povinni ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
umožnit záchranný archeologický výzkum.
Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů,
oznámí toto nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejpozději do druhého dne
nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím městského úřadu.
Za archeologické nálezy jsou považovány archeologické situace (nálezy zdiva, jímek,
hrobů, atd.) i movité artefakty keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.
Území hustě zalidněná
Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 80 m jihovýchodně. Jedná se o penziony
při komunikaci č. II/252.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Dle sdělení MŽP ČR z roku 2009 posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Staré zátěže v místě plánovaného záměru nevyskytují. Na území obce Malá Úpa jsou
však registrována dvě poddolované území a pět starých zátěží (odval, výsypka, odkaliště,
halda). Není zde vyhlášeno záplavové území.

2.
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Ovzduší
Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do mírně teplé oblasti CH4.
Pro tuto oblast je charakteristické velmi krátké, chladné a vlhké léto s velmi dlouhým
přechodným obdobím s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima je velmi dlouhá,
velmi chladná s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější charakteristiky této
klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
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Krkonoše patří mezi srážkově nejbohatší území republiky. Zvláště při severozápadním
proudění stojí spolu s Jizerskými horami jako první překážka v cestě vlhkému vzduchu
od Atlantiku, které přináší největší množství srážek. Roční úhrn atmosférických srážek se
pohybuje v průměru od 700 mm v podhůří po 1 400 mm v horských údolích, kde spadne více
vody, než na Sněžce.

Tabulka č. 6: Klimatické charakteristiky oblasti CH4
Charakteristiky

Klimatická oblast CH4

Počet letních dnů

0 - 20

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

80 - 120

Počet mrazových dnů

160 - 180

Počet ledových dnů

60 - 70

Průměrná teplota v lednu v °C

-6 až -7

Průměrná teplota v červenci v °C

12 - 14

Průměrná teplota v dubnu v °C

2-4

Průměrná teplota v říjnu v °C

4-5

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm

120 - 140

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

600 - 700

Srážkový úhrn v zimním období v mm

400 - 500

Počet dnů se sněhovou přikrývkou

140 - 160

Počet dnů zamračených

130 - 150

Počet dnů jasných

30 - 40

Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace přímo
v posuzované lokalitě není trvale sledována.
Dle sdělení MŽP ČR z roku 2009 posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Měřící stanice
Oxidy dusíku (NO2)
V Královéhradeckém kraji se monitoring oxidu dusičitého provádí na 8 měřících
stanicích, nejbližší měřící stanicí je stanice č. 1496 Vrchlabí, která se nachází cca 20 km
od posuzovaného záměru. Na této stanici nejsou uvedeny hodinové koncentrace NO2. Proto
byly použity hodnoty ze stanice č. 1110 Krkonoše - Rýchory.
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stanice č. 1496 Vrchlabí (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko – městské nebo
venkov (4 – 50 km) – určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. Klasifikace stanice:
pozaďová, předměstská, obytná. Stanice je umístěna na vrcholu a travnaté ploše na školním
pozemku, v sídlišti na okraji města.

stanice č. 1110 Krkonoše – Rýchory (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko
(desítky až stovky km) – stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. Klasifikace stanice:
pozaďová, venkovská, přírodní, regionální. Stanice je umístěná 20 m od Rýchorské boudy.

Tabulka č. 7: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené v roce 2010
na stanicích č. 1496 a č. 1110 v µg/m3
Hodinové hodnoty
Stanice

Max.

19 MV

VoL

Datum

Datum

VoM

Denní hodnoty
50%

Max.

Kv

č.

98%

95%

50%

Kv

Kv

33,3

1496
57,8

43,0

0

12,4

33,0

20.1.

10.2.

0

30,2

10.2.

1110

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

9,4

15,9

6,5

6,0

14,6

10,9

7,03

347

30,0

89

85

81

92

8,7

2,05

8

12,7

20,8

9,3

12,5

12,3

13,7

5,95

354

28,7

87

89

87

91

12,4

1,55

5

Kv
25,2

12.2.
24,7

Roční hodnoty

X1q

98%

Datum

Kv

Čtvrtletní hodnoty

Poznámka:
Limity pro rok 2010:
200,0 µg/m3

hodinový limit

40,0 µg/m3

roční limit

PM10
V Královéhradeckém kraji se monitoring PM10 provádí na 9 měřících stanicích,
nejbližší měřící stanicí je stanice č. 1496 Vrchlabí (charakterizace stanice je uvedena výše
v textu).

Tabulka č. 8: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky PM10 naměřené v roce 2010
na stanici č. 1496
Hodinové hodnoty
Stanice

Jednotka

Max.

č.
Datum

1496

95%

50%

Kv

Kv

99,9%

98%

Kv

Kv

µg/m3

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové

Denní hodnoty

Max.

36MV

VoL

Datum

Datum

VoM

81,0

42,0

20

Čtvrtletní hodnoty
50%
Kv
98%
Kv
16,0

Roční hodnoty

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

32,0

14,5

12,5

23,5

20,8

14,73

356
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Hodinové hodnoty
Stanice

Max.

Jednotka

č.
Datum

Denní hodnoty

95%

50%

Kv

Kv

99,9%

98%

Kv

Kv

Čtvrtletní hodnoty

Max.

36MV

VoL

Datum

Datum

VoM

30.12.

1.2.

20

50%
Kv
98%
Kv

Roční hodnoty

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

90

90

84

92

16,6

2,01

8

68,0

Poznámka:
Limity pro rok 2010:
50,0 µg/m3

denní limit

40,0 µg/m3

roční limit

Benzen
V Královéhradeckém kraji se monitoring benzenu provádí pouze na měřící stanici
č. 1503 v Hradci Králové.
Vzhledem k reprezentativnosti, nelze údaje z těchto stanic pro posuzovanou lokalitu
použít. Stanice s reprezentativností stovky až desítky km jsou umístěny v Mikulově,
Rudolticích v Horách a v Košeticích Pelhřimov.

Košetice, stanice č. 1562 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky
až stovky km), klasifikace stanice: pozaďová, venkovská, zemědělská, přírodní, regionální,
datum vzniku: 01.01.1985, stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací.

Tabulka č. 9: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky benzenu naměřené v roce
2010 na stanici č. 1562 – Košetice Pelhřimov
Měsíční koncentrace
Látka

Jednotka

benzen

3

µg/m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,15

1,02

0,47

0,38

0,19

0,11

0,08

0,10

0,15

0,69

0,93

1,45

Roční
průměr
0,56

Poznámka:
Limity pro rok 2010:
roční limit

5,0 µg/m3

Vysvětlivky k tabulkám č. 7 - 9:
50 % Kv

50 % kvantil

95 % Kv

95 % kvantil

98 % Kv

98 % kvantil

99,9 % Kv

99,9 % kvantil
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X1q, X2q, X3q, X4q
C1q, C2q, C3q, C4q
čtvrtletí

čtvrtletní aritmetický průměr
počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané

X

roční aritmetický průměr

XG

roční geometrický průměr

S

směrodatná odchylka

SG

standardní geometrická odchylka

N

počet měření v roce

dv

doba trvání nejdelšího souvislého výpadku

36 MV
interval

36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový

VoL

počet překročení limitní hodnoty LV

VoM

počet překročení meze tolerance LV + MT

Xm

měsíční aritmetický průměr

mc

měsíční četnost měření

Pro realizaci záměru nebyla zpracována rozptylová studie. Vlivem provozu lyžařského
vleku nedojde k nárůst osobní dopravy do areálu. Lze předpokládat stejnou intenzita dopravy
jako ve stávajícím stavu. Provoz lyžařského vleku nebude mít vliv na kvalitu ovzduší
v posuzovaném území.
Hluková situace
Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
“O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq je hlavním
pro posuzování hluku v pracovním i venkovním prostředí. Je definována:
n

1

L Aeq, T = 10 ⋅ log ⋅

n

∑f
i =1
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fi
je míra časového výskytu hladin z měřeného časového úseku v i-tém hladinovém
intervalu v procentech, sekundách nebo četnosti čtení,
Li

je střední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB,

n

je celkový počet hladinových intervalů.

§ 11 (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného
impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích
výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku,
se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době
pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích,
s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T se stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu
(LAeq,8h).
§ 11 (4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce
impulsní hluk se přičte další korekce –12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li
výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce –5 dB.
V příloze č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. jsou uvedeny korekce pro stanovení
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním
prostoru. Ty jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 10: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb
Korekce (dB)

Způsob využití území
1)

2)

3)

4)

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

0

+5

+ 10

+ 20

Poznámka:
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách,
kde se použije korekce –5 dB.
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Vysvětlivky:
1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 6), s výjimkou letišť, pozemních
komunikací, nejde-li o účelovou komunikaci, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3)
Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu
dráhy.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí
stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé
objízdné trasy.

Důsledky pro posuzované lokality
Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. jsou pro zájmové lokality stanoveny hygienické
limity uvedené v následující tabulce.

Tabulka č. 11: Hygienický limit daný pro dané lokality
Stacionární zdroje hluku
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor

Den

LAeq,T = 50 dB
LAeq,T = 50 dB

Geomorfologie
Většina území národního parku spadá do geomorfologického celku Krkonoše
(podcelky Krkonošské hřbety, Krkonošské rozsochy a Vrchlabská vrchovina), část
ochranného pásma patří již do celku Krkonošské podhůří (s podcelky Železnobrodská
vrchovina a Podkrkonošská pahorkatina). Oba horopisné celky náleží do Krkonošskojesenické (Sudetské) soustavy v rámci České vysočiny.
Krkonoše patří k hercynským pohořím vyvrásněným v prvohorách před zhruba 600
milióny lety. Výrazně překračují horní (alpinskou) hranici lesa, která se zde pohybuje okolo
1 250 m n. m. Vysokohorské rysy přírody krkonošských hřbetů a hřebenů podtrhuje a formuje
drsné klima s velmi chladnými severními a severozápadními větry, nízkými teplotami
vzduchu a vysokými úhrny atmosférických srážek.
Během postupujícího zalednění byla severská tundra několikrát zatlačena směrem
k jihu a zároveň horská tundrová společenstva sestoupila do nižších poloh. Obě chladnomilná
seskupení se na některých místech potkávala a po oteplení se zachovala vysoko v horách či
na jiných vhodných místech (např. rašeliništích), nebo ustoupila s tajícím ledovcem k severu.
Tím lze vysvětlit poměrně vysoký podíl severských druhů organismů, resp. glaciálních reliktů
v krkonošských rostlinných i živočišných společenstvech. Od ústupu posledního zalednění
EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové
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v Evropě uplynulo okolo 10 000 let a stejně dlouho byly některé organismy izolovány
na krkonošských hřbetech. I za tuto relativně krátkou dobu se v některých, zejména
rostlinných skupinách, vyvinuly poddruhy a druhy, které jsou krkonošskými endemity.
Geologie
Z geologického hlediska je oblast Krkonoš velmi pestrá. Leží v severovýchodní části
Českého masivu. Velká většina území národního parku a jeho ochranného pásma náleží
do krkonošsko- jizerského krystalinika, na jihu též zasahuje do podkrkonošské pánve
a na východě se dotýká pánve vnitrosudetské. Převažující skupinou hornin je pestrý soubor
metamorfitů železnobrodského, krkonošského a rýchorského krystalinika, doplněný
hlubinnými vyvřelinami (granity) krkonošsko-jizerského plutonu.
Pedologie
Na území KRNAP se setkáváme s půdami, které odpovídají obvyklým poměrům
středoevropských hor. V nejvyšších polohách Krkonoš se vyskytují půdy pro územ České
republiky výjimečné, tzv. alpinské a arktické půdy. Vytvořily se na mělkých výchozech
kyselých intruziv, rul,granulitů a z pohledu nové půdní klasifikace odpovídají kyselým
rankerům (typickým) resp. typickým litozemím.
Dominantními půdami jsou podzoly (typický, humusový a kambický). Vznikly na
uvedených kyselých horninách (v západní části i na svahovinách svorů a fylitů) ve velkých
samostatných celcích, místy doprovázeny rankery (typickým, kambickým), na vrcholových
plošinách i organozeměmi.
Severně i jižně od Horního Maršova vzniky na svahovinách vápenců menší lokality
rendziny kambizemí. Nivní bezkarbonátové sedimenty lemují toky Labe, Úpy, Jizery
a některých menších vodních toků pokrývají fluvizemě – fluvizem typická a glejová.
Základní charakteristiku půd v zájmové oblasti lze určit z bonitované půdně
ekologické jednotky (BPEJ), která je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní
jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní
a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž:

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami
pro růst a vývoj zemědělských plodin a je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu,

hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností,
jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí,
hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií
terénu a zúrodňovacím opatřením a je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,

sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského
pozemku a je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,

skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku
a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která
je výsledkem jejich kombinace.
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Dotčené pozemky kategorie ZPF mají kód BPEJ 9 36 24.
Charakteristika kódu BPEJ 9 36 24 - III. třída ochrany ZPF:
-

chladný, vlhký region,

hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v chladné
oblasti, na všech horninách, lehké až středně těžké, slabě až středně štěrkovité; vláhové
poměry jsou příznivé, někdy se projevuje mírné převlhčení,
-

kategorie sklonitosti 2, tj.mírný svah (3-7°), kategorie expozice 1, tj. jih (JZ-JV),

kategorie skeletovitosti 2, tj. středně skeletovité s celkovým obsahem skeletu do 50 %,
kategorie hloubky půdy 0-1, tj. půda středně hluboká až hluboká nad 60 cm.

Dle Metodického pokynu MŽP je třídy ochrany ZPF klasifikovány následujícím
způsobem:
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy
v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně
sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové
stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmínečně odnímatelné
a s ohledem na územní plánování také jen podmínečně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech
s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním
plánování využít pro eventuální výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů jen s omezenou ochranou, využitelné
i pro výstavbu.
Celková plocha zájmových pozemků pro realizaci záměru je 57 412 m2. Trvalý zábor
půdy lze očekávat pro ukotvení nosných sloupů a realizaci horní a dolní stanice. Celkový
trvalý zábor nelze v této fázi přesně určit. Zájmové pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha,
trvalý travní porost a lesní pozemky.
Hydrologie
Hraničním Slezským hřbetem probíhá hlavní evropské rozvodí. Prostřednictvím
labského říčního systému jsou vody z české strany pohoří odváděny do Severního moře,
zatímco severní svahy jsou odvodněny oderským systémem do moře Baltského. Jediným
větším vodním tokem, přitékajícím z Polska do Čech, je na západním okraji Krkonoš potok
Milnice, vlévající se pod Novým Světem do Mumlavy.
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Na rozdíl od polské strany hor s krátkými přímými toky je říční síť v českých
Krkonoších podstatně členitější. Směr hlavních toků je sice také kolmý k linii hlavního
hřbetu, údolíčka většiny menších přítoků jsou ale vůči velkým tokům pravoúhlá, čímž se
vytvořila mřížovitá říční síť.
Nejdůležitějšími řekami jsou Jizera, Labe a Úpa, podobný charakter, ale menší
vodnost mají i Jizka, Klínový potok - Malé Labe, Malá Úpa a Lysečinský potok. Souběžně
s hřbety tekou naopak Mumlava, Bílé Labe a Dolský potok. Výsadní postavení mezi
krkonošskými řekami však má budoucí evropský veletok Labe. Tento tok jako jediný proráží
nad Špindlerovým mlýnem Český hřbet.
V Krkonoších nalezneme několik jezer, většinou však na polské straně hor. V českých
krkonoších je známo pouze malé v lese ukryté Mechové jezírko v údolí Hotelského potoka.
Drobnými přirozenými vodními plochami jsou také rašelinná jezírka na Pančavském
a Úpském rašeliništi. Jedinou větší umělou vodní plochou je přehradní nádrž Labská na Labi
pod Špindlerovým mlýnem, která slouží jako retenční nádrž.
Zájmové území se nachází v CHOPAV Krkonoše. V blízkosti zájmového území se
nacházejí dva vodojemy.
Biologické poměry zájmového území
Na lokalitě byl v květnu, červnu a červenci roku 2011 proveden biologický průzkum
zaměřený na zjištění přítomných druhů rostlin a živočichů s důrazem na prověření možnosti
výskytu zvláště chráněných druhů. Vegetace na lokalitě byla silně ovlivněna výstavbou
stávajícího lyžařského vleku. Stavební činnost na lokalitě přitom dosud stále pokračuje
(budování obslužného objektu). Horní dvě třetiny délky nového vleku jsou navrženy na místě
lesního porostu, který byl vykácen při budování areálu v roce 2009. V době provádění
průzkumů byla tato část trasy téměř bez vegetačního krytu. Ve větší míře se zde vyskytoval
pouze jílek vytrvalý a jetel plazivý. Tyto druhy sem byl uměle vysety za účelem stabilizace
narušeného půdního povrchu. Přesto byly značné části sjezdovky zcela bez vegetačního krytu.
V roce 2011 byl pás sjezdovky podél stávajícího vleku zamulčován senem, zřejmě za účelem
vydrolení semen původních druhů rostlin.
V dolní části trasy byla vegetace rovněž plošně narušena, nicméně se zde nacházejí
zbytky původního trávníku se zastoupením původních druhů jako jsou psineček obecný,
ostřice zaječí, metlice prostření, pcháč různolistý, máchelka podzimní, pryskyřník plazivý
a rdesno hadí kořen. V důsledku narušení se zde však často vyskytují i ruderální a nitrofilní
druhy jako pcháč oset, kokoška pastuší tobolka, jitrocel větší, hluchavka nachová, pampeliška
lékařská, šťovík tupolistý, šťovík alpský a všedobr horský.
Nad dolní stanicí vleku se nachází nenarušený fragment původního porostu, který byl
při budování areálu ochráněn zřejmě z důvodu výskytu zvonku českého. Kromě tohoto silně
ohroženého druhu se zde vyskytuje smilka tuhá, pcháč různolistý, jestřábník oranžový,
metlice prostření, psineček obecný, pryskyřník prudký, lipnice širolistá, lipnice obecná,
brusnice borůvka, jestřábník chlupáček, zlatobýl obecný, rdesno hadí kořen, kakost lesní
a psárka luční. S výjimkou zvonku českého se tyto druhy sporadicky vyskytují
i na narušených plochách v trase plánovaného vleku.
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V blízkém okolí trasy se pak nacházejí porosty, které nebyly výstavbou lyžařského
areálu významněji dotčeny a k jejich přímému narušení nedojde ani v souvislosti s výstavbou
hodnoceného vleku. V dolní části se západně od lyžařského vleku vyskytuje luční porost,
který je možné charakterizovat jako přírodní biotop T1.2 - Horská trojštětová louka.
Dominantními druhy jsou psineček obecný, kostřava červená, rdesno hadí kořen, třezalka
skvrnitá, kakost lesní, místy se zde vyskytuje např. smilka tuhá, pcháč různolistý, metlice
trsnatá, lipnice širolistá, hrachor luční, vikev ptačí a silenka dvoudomá. Na okrajích lesního
porostu pak dominuje třtina chloupkatá a metlička křivolaká, bika bělavá, běžně zde
nalezneme také starček vejčitý, podbělici alpskou, sedmikvítek evropský, ostružiník maliník,
šťovík tupolistý, zvonečník klasnatý. Samotný lesní porost, který obklopuje sjezdovku
s plánovaným vlekem je možné klasifikovat jako stejnověkou smrkovou monokulturu, jejíž
charakter je zcela pozměněn lesnickým hospodařením. Keřové patro zcela chybí, pouze při
dolním okraji se místy vyskytuje bez hroznatý a zmlazení jeřábu ptačího. Bylinné patro je
vyvinuto pouze sporadicky. Na světlejších místech se vyskytují třtina chloupkatá, metlička
křivolaká, brusnice borůvka, kapraď rozložená a žebrovice různolistá. Přehled všech druhů
vyšších rostlin zaznamenaných na lokalitě je uveden v příloze č. 1 biologického hodnocení.
Výskyt živočichů na ploše, která bude přímo dotčena plánovaným záměrem je
limitován absencí vegetačního krytu. V okolí dolní stanice vleku hnízdí rehek domácí
(Phoenicurus ochruros). Na okraji lesa byl zaznamenán výskyt střízlíka obecného
(Troglodytes troglodytes). Na sousední louce, která na západní straně sousedí se sjezdovkou
a při okraji lesa se vyskytuje silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš
křehký (Anguis fragilis). V blízkém okolí dolní stanice vleku se ojediněle vyskytuje také
kriticky ohrožená zmije obecná (Vipera berus).
V lesním porostu, který přiléhá ke sjezdové trati, hnízdí běžné druhy pěvců např.
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší
(Phylloscopus trochylus), králíček obecný (Regulus regulus), králíček ohnivý (Regulus
ignicapillus), čížek lesní (Carduelis spinus), křivka obecná (Loxia curvirostra), drozd brávník
(Turdus viscivorus), drozd zpěvný (Turdus philomelos), kos černý (Turdus merula), sýkora
uhelníček (Parus ater) a sýkora parukářka (Parus cristatus). V širším okolí byl zaznamenán
i výskyt dalších druhů: hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), pěvuška modrá (Prunella modularis),
sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), strakapoud velký
(Dendrocopos major), datel černý (Dryocopus martius), sojka obecná (Garrulus glandarius),
holub hřivnáč (Columba palumbus), kukačka obecná (Cuculus canorus), konipas bílý
(Motacilla alba), červenka obecná (Erithacus rubecula) a krahujec obecný (Accipiter nisus).
Savci jsou nejpočetněji zastoupeni drobnými zemními druhy. Na loukách v okolí dolní
části sjezdovky žije hraboš polní (Microtus arvalias) a krtek obecný (Talpa europaea).
Z lesních druhů se v území vyskytuje norník rudý (Myodes glareolus), myšice lesní
(Apodemus flavicollis), rejsek obecný (Sorex araneus), rejsek malý (Sorex minutus) a ježci
(Erinaceus sp.). Tyto druhy však spíše než smrkovou monokulturu bez podrostu využívají
ekotony na okrajích lesa nebo místa s bohatším podrostem. V lesním porostu byl zaznamenán
také výskyt ohrožené veverky obecné (Sciurus vulgaris). Množství pobytových značek
nasvědčuje tomu, že tento druh dotčené území nevyužívá k rozmnožování, ale jen přechodně
jako potravní stanoviště. V území není vyloučen výskyt dalších zvláště chráněných hlodavců plcha velkého (Glis glis) a plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). Smrkové
monokultury však pro plchy nejsou právě optimálním biotopem.
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V daném území se také běžně vyskytují větší savci a drobné šelmy, které mají
rozsáhlejší domovské okrsky a ke svému životu užívají okolní hospodářské lesy i bezlesé
plochy. Jedná se o lišku obecnou (Vulpes vulpes), lasice (Mustela sp.) a kuny (Martens sp.),
které se živí převážně drobnými savci. Jejich přítomnost byla zjištěna podle
charakteristického trusu a stop. Stopy sudokopytníků prasete divokého (Sus scrofa), jelena
evropského (Cervus elaphus) a srnce obecného (Capreolus capreolus) byly zjištěny
na několika místech v širším okolí sledované lokality. Podle trusu byl potvrzen také výskyt
zajíce polního (Lepus europaeus).
Společenstva bezobratlých jsou v daném území vázána především na druhově bohatší
luční biotopy a ekotony mimo plochy, které budou záměrem přímo dotčeny. Na místě záměru
je pouze sporadická vegetace, která bezobratlým živočichům neposkytuje dostatečný úkryt
ani potravní základnu. Ze zvláště chráněných druhů bezobratlých byli pozorováni ohrožení
čmeláci rodu Bombus, jejichž dělnice sbíraly potravu na kvetoucích rostlinách luk v okolí
dolního konce sjezdovky. Dále zde byly pozorovány běžně rozšířené druhy hmyzu
a epigeických bezobratlých.
Biologické hodnocení záměru je součástí přílohy č. 2 tohoto oznámení.
Krajiný ráz
Ochrana krajinného rázu patří na území Krkonošsktundraého národního parku mezi
prioritní cíle ochrany přírody. V území se nachází řada velice cenných a jedinečných typů
krajiny a to jak v měřítku České republiky i celosvětovém.
Krkonošská tundra
Unikátní typ krajiny, velmi podobný severských oblastem. Typické jsou rozsáhlé
plochy, porostlé pouze sporou vegetací, strmé svahy ledovcových karů a hluboká ledovcová
údolí.
Kulturní zemědělská krajina
Historický typ krajiny s pestrým zastoupením krajinných prvků - luk, pastvin,
rozptýlené zeleně, drobných toků, doplněných jednotlivými obytnými domy a chalupami.
Říční údolí
Hluboká údolí, modelovaná vodní erozí. Svahy jsou většinou porostlé bukovými,
smíšenými a smrkovými lesy.
Lyžařské areály
Stále se rozšiřující lyžařské areály v Krkonoších znamenají velmi výrazné změny
v krajině, především nové sjezdovky narušují souvislé lesní plochy v horské krajině.
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Rekreační areály
Hitem posledního desetiletí se staly rozlehlé rekreační areály, např. typu
tzv. holandských vesniček. Velice často pronikají do volné krajiny a stávají se velmi
problematickým prvkem harmonické krajiny.
Obyvatelstvo
V obci Malá Úpa jsou evidovány 2 částí obcí, 227 adres. V obci není evidována žádná
ulice. V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 149 obyvatel, z toho je 67 mužů nad 15 let,
19 chlapců do 15 let, 52 žen nad 15 let, 11 dívek do 15 let.
V části obce Horní Malá Úpa je evidováno 119 adres.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, stav k 11.3.2011

Hmotný majetek
Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 80 m jihovýchodně. Jedná se o penziony
při komunikaci č. II/252.
V místě stavby se nenacházejí žádné stávající stavby. Na zájmovém pozemku
nevzniká žádný požadavek na asanace ani bourací práce.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence
a vratnosti)
Vliv na obyvatele
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je veřejné zdraví chápáno jako zdravotní
stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních,
životních a pracovních podmínek a způsobem života.
Při hodnocení vlivu na veřejné zdraví se posuzují dopady na zdraví - příznivé
i nepříznivé. Uvažuje se s působením fyzikálních, chemických (popř. biologických) škodlivin,
ale také vlivem jiných faktorů (sociálních, ekonomických,…). V rámci této části jsou
v obecné rovině dále vyhodnoceny možné pozitivní a negativní vlivy na veřejné zdraví
vyplývající z realizace navrženého záměru.
Etapa výstavby
V období výstavby záměru se předpokládá zvýšené zatížení dotčené oblasti hlukem
a imisemi z dopravy a stavebních mechanismů. Působení těchto zdrojů bude časově omezené,
předpokládá se období maximálně tří měsíců (září až listopad 2011).
Stavební mechanismy a některé ruční nářadí může být také zdrojem vibrací. Těmto
vibracím je však vystavena především obsluha a nejbližší okolí mechanismu. Vibrace z těchto
zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti několika metrů od místa jejich působení.
Vibracemi nebude ovlivněno širší okolí ani zástavba.
U stavebních mechanismů na staveništi a obslužné nákladní automobilové dopravy
na příjezdových komunikacích budou emitovány polutanty z motorů při spalování paliva.
Bude se jednat především o emise oxidů dusíku, dále emise oxidu uhelnatého, prašného
aerosolu (zejména při spalování motorové nafty), oxidu siřičitého, alifatických
a aromatických uhlovodíků, polycyklických aromatických uhlovodíků, aldehydů, ketonů,
dehtů, benzenu, sazí aj.
Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy
není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provozem
mechanismů a obslužné dopravy, ale dle charakteru záměru a plánovaného rozsahu
stavebních prací lze předpokládat, že bude nízké.
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Produkované emise budou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách, vlhkosti
vzduchu a půdy, síle a směru větru. K omezování prašnosti je třeba minimalizovat zásoby
sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti za nepříznivých
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povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí - vhodnou manipulací se sypkými
materiály, kropením.
Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá
přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze v denní době.
Etapa provozu
Přepravní zařízení (vlek) při běžném provozu neprodukuje emise do ovzduší.
Instalovaná zařízení a objekty nebudou emitovat pachové látky. Záměr nebude mít vliv
na změnu kvality ovzduší v dotčené lokalitě.
Vybudováním nového vleku se nepředpokládá navýšení intenzit dopravy spojených
s provozem lyžařského střediska. Realizací záměru nebude zvýšena okamžitá kapacita areálu
z důvodu bezpečnosti provozu, záměr povede ke zvýšení komfortu při využívání tohoto
střediska.
Realizací záměru dojde přímo v dotčené lokalitě zvýšení úrovně hluku vyvolaného
provozem vleku, resp. zejména provozem pohonu umístěném na horním sloupu vleku. Dále
bude zdrojem hluku také průjezd uchycených kotev přes kladky na jednotlivých sloupech.
Pro vyhodnocení možného vlivu realizace, resp. provozu vleku na hlukovou situaci
v dotčené lokalitě byl proveden modelový výpočet ve čtyřech referenčních bodech zvolených
u zástavby v nejbližším okolí uvažovaného záměru. Do výpočtů byly zahrnuty oba výše
uvedené hlavní stacionární zdroje hluku (pohonná jednotka vleku, průjezd uchycených kotev).
Vzhledem k době provozu vleku prezentují výstupy předpokládaný stav v denní době,
v období provozu areálu (tj. v lyžařské sezóně).
U zástavby, která je situována v okolí, bude dle modelových výpočtů hluková zátěž ze
záměru činit nejvýše úrovně LAeq = 39,7 – 40,8 dB v denní době.
Posuzovaný záměr splňuje hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
dané pro denní dobu a chráněný venkovní prostor staveb.
Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu uvažovaného vleku bude vnímán
subjektivně. Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem
k poloze záměru a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá.
Při srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a výše uvedených zjištěných
hladin akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž z provozu plánovaného vleku
(ze stacionárních zdrojů hluku) nedosahuje hladin, při kterých byly pozorovány nepříznivé
účinky na pohodu a zdraví u většiny populace. Je třeba ale uvést, že se jedná o situaci
vyvolanou pouze uvažovaným záměrem, do výpočtů nebyly zahrnuty jiné zdroje hluku
provozované v rámci areálu a zájmové lokality.
Skutečnou situaci z hlediska hlukové zátěže v dotčené lokalitě je možné ověřit přímým
měřením po zprovoznění posuzovaného záměru.
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Ostatní vlivy
Realizace vleku povede ke zvýšení komfortu při využívání lyžařského střediska.
Zkvalitněním přepravy se zvýší užitné kvality lokality pro rekreační účely a atraktivita
nabídky areálu.
Lyžařské středisko umožní aktivní trávení volného času místním obyvatelům
i rekreantům. Tím může dojít ke zvýšení pohybových aktivit osob s následnými příznivými
dopady v oblasti zdraví.
V České republice se projevuje trend zvyšování poruch pohybového aparátu, nárůst
obezity a dalších projevů vyplývajících ze „sedavého“ způsobu života. Obezita nebo nadváha
jsou vážnými riziky pro vznik některých druhů nádorového bujení. Pohybové a sportovní
aktivity přispívají ke zlepšování zdravotního stavu populace (posilují většinu přirozených
funkcí organismu, působí jako ochrana před nemocemi srdce a cév a před cukrovkou, zvyšují
tělesnou zdatnost, rozvíjí koordinaci, zpevňují kosti, pomáhají udržovat přiměřenou tělesnou
hmotnost aj.).
Realizace záměru také podporuje podnikaní v oblasti cestovního ruchu a služeb
a zvýšení nabídky pracovních míst v rámci řešeného území.
Vliv na ovzduší a klima
Pro realizaci záměru nebyla zpracována rozptylová studie. Vlivem provozu lyžařského
vleku nedojde k nárůst osobní dopravy do areálu. Lze předpokládat stejnou intenzita dopravy
jako ve stávajícím stavu. Provoz lyžařského vleku nebude mít vliv na kvalitu ovzduší
v posuzovaném území.
Vliv na hlukovou situaci
Pro hodnocení hluku byly zájmového území stanoveny modelové body. Situace bodů
a jejich popis je uveden na následujících obrázcích a tabulkách. Výpočet byl proveden
pro denní dobu, pro 8 nejhlučnějších, na sebe navazujících hodin v denní době a pro odrazivý
terén (zledovatělá pokrývka sněhu; z hlediska hluku méně příznivá varianta).

Tabulka č. 12: Popis modelových bodů
Modelový bod č.

Umístění modelového bodu

Výška nad terénem

2 m od severovýchodní fasády
domu č.p. 56 1)

1,5 m

1

2

3

Chráněný venkovní prostor staveb

4,0 m

2 m od severozápadní fasády domu
č.p. 41 1)

1,5 m

Chráněný venkovní prostor staveb

4,0 m

2 m od severozápadní fasády domu

1,5 m
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Modelový bod č.

Umístění modelového bodu
č.p. 124

Výška nad terénem

1)

4,0 m

Chráněný venkovní prostor staveb
2 m od jihozápadní fasády domu
č.p. 120 1)

4

1,5 m

Chráněný venkovní prostor staveb
Poznámka:
1)

zdroj http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Obrázek č. 3: Umístění modelových bodů

Tabulka č. 13: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
LAeq,8 hod [dB] pro den (mezi 06 00 – 22 00 hod)

Číslo
modelového
bodu
Výška nad
terénem

1
1,5 m

2
3,0 m
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4
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LAeq,8 hod [dB] pro den (mezi 06 00 – 22 00 hod)

Číslo
modelového
bodu

1

2

Hygienický
limit
Hladina
akustického
tlaku

4

50,0 [dB]

39,7

40,4

40,3

Nejistota
modelového
výpočtu
Hyg. limit
splněn

3

40,3

40,8

40,7

40,4

40,0

Ano

Ano

Ano

ε = 3,0 [dB]

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Poznámka:
1)

hygienický limit daný pro „zdroje hluku provozoven“ (lyžařský vlek), denní dobu a chráněný venkovní prostor staveb

Obrázek č. 4: Umístění zadaných stacionárních zdrojů hluku a výška izofonních pásem 4 m
nad odrazivým terénem
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Akustické posouzení
Hluková studie je zpracovaná na základě dostupných podkladů a vstupních parametrů
uvedených výše v textu. Hladiny akustického tlaku A LAeq,T uvedené v tabulce č. 13 jsou
reprezentativní pro 8 nejhlučnějších, na sebe navazujících hodin v denní době.
Posuzovaný záměr hluku splňuje hygienické limity dané pro „zdroje hluku
provozoven“, denní dobu a chráněný venkovní prostor staveb. Při dodržení akustických
parametrů užitých v modelovém výpočtu není potřeba přijímat žádná dodatečná protihluková
opatření. Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin
akustického tlaku A po zprovoznění záměru.
Vliv na vody
Nakládání s odpadními vodami a s látkami závadnými vodám musí respektovat
ochranu jakosti povrchových a podzemních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
v platném znění a dle příslušných prováděcích předpisů. Látky závadné vodám musí být řádně
zabezpečeny.
Etapa výstavby záměru
Po dobu výstavby záměru se předpokládá jednak spotřeba vody pro sociální účely
pracovníků stavby (osobní hygiena a pití). Množství odebírané vody je obtížné v této fázi
objektivně určit, bude záviset na počtu a nárocích pracovníků.
Potřeba vody bude v etapě výstavby záměru pokryta ze stávajícího veřejného
vodovodního řadu pomocí přípojky. Předpokládané množství odběru bude 10 m3 na osobu.
Předpokládané množství odpadních vod a nakládání s nimi v etapě výstavby bude
upřesněno v projektové dokumentaci, respektive v rámci plánu výstavby. Dá se předpokládat,
že množství odpadních vod bude korespondovat s odběrem. Předpokládané roční množství
odpadních vod bude 10 m3 na osobu s odvodem do sociálního zařízení u stávajícího vleku.
Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nepředpokládá se negativní
ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.
Zájmové území se nachází v CHOPAV Krkonoše. V blízkosti zájmového území se
nacházejí dva vodojemy.
Riziko pro kvalitu vod v dotčené lokalitě představují případné náhodné úkapy nebo
úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) z provozu zemních a nakládacích
strojů. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na nezpevněných plochách budou
v dokonalém technickém stavu. Nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek. Kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
v těchto prostorech.
Zásobování zemních strojů pohonnými hmotami bude prováděno výhradně
na zpevněné ploše, kde budou tyto stroje i parkovat. Tato plocha musí zabezpečena tak, aby
v případě náhodného úniku závadných látek při parkování mechanismů či čerpání pohonných
hmot nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevněných ploch. Při odstavení vozidel
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a strojů na nezpevněné ploše musí být tyto mechanismy podloženy záchytnými plechovými
vanami. Nákladní automobily a pohyblivé stroje budou doplňovat pohonné hmoty
na čerpacích stanicích.
Nestandardní stavy jsou popsány v kapitole D. IV oznámení.
Postup v případě náhodného úniku ropných nebo jiných závadných látek řeší kapitola
č. B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií.
V projektové dokumentaci budou podrobně specifikovány všechny prostory
pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek závadných vodám (v souladu
s platnou legislativou odpadového hospodářství a ochrany vod) a bude řešena ochrana vod
před znečištěním látkami závadnými vodám (zejména ropnými látkami).
Etapa provozu záměru
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá odběr vody v etapě provozu záměru.
Odběr vody k zasněžování je součástí stávající vleku LV 1000 a v souvislosti s realizací
nového vleku se nepředpokládá s jeho navýšením. Nebude ani docházet ke vzniku odpadních
vod v etapě provozu záměru.
Pro provoz záměru lze předpokládat, že nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových
a podzemních vod v dané lokalitě.
Vliv na půdu
Zájmové území se nachází v obci Malá Úpa v katastrálním území Horní Malá Úpa
na jihovýchodním svahu východní části Lesního hřebene poblíž komunikace č. II/252. Nový
lyžařský vlek SINGLE bude umístěn po levé straně sjezdovky při pohledu od dolní stanice
do svahu. Celková délka bude 404,1 m.
V současné době je v zájmovém území již umístěn jeden vlek LV 1000. Je počítáno
s tím, že plocha sjezdovky bude ponechána jako louka (na odlesněné půdě zatravněna)
a sklízena, eventuálně využívána jako pastvina.
V souvislosti s realizací záměru budou dotčeny pozemky č. 150/11, 152/3, 163/1
v katastrálním území Horní Malá Úpa. Zájmové pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha,
trvalý travní porost a lesní pozemky. Celková plocha těchto pozemků je 57 412 m2. Skutečný
trvalý zábor, který si vyžádá realizace záměru, není v současné době znám, bude jej nutno
upřesnit v dalších stupních dokumentace. Trvalý zábor půdy lze očekávat pro ukotvení
nosných sloupů a realizaci horní a dolní stanice.
Problematika možného znečištění půdy během realizace záměru souvisí především
s vlastní výstavbou při používání potřebné stavební techniky (nákladních aut, zemních
a nakládacích strojů) a v procesu nakládání a odstranění nevyužitých stavebních materiálů
a odpadů z procesu výstavby. V případě náhodných úkapů pohonných hmot a jiných
závadných látek při provozu mechanismů bude kontaminovaná zemina ihned odstraněna
z terénu, shromážděna v uzavřené nepropustné nádobě a odvezena na zabezpečenou skládku
nebezpečných odpadů. Podrobněji je tato problematika řešena v kapitole B. III. 5. Rizika
havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií.
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V současné době nelze množství odpadů vznikajících v etapě zemních prací a vlastní
výstavby objektivně určit. V kapitole B. III. 3. Kategorizace a množství odpadů je
specifikována předpokládaná struktura vznikajících odpadů v rámci výstavby. V prováděcích
projektech budou jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby i provozu záměru
upřesněny a stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob shromažďování, skladování,
třídění, zneškodnění či využití. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky.
V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné míře všechna dostupná
opatření zabraňující erozi půdy. Odkryté plochy budou rekultivovány a osázeny co možná
nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti a splachům půdy.
Aby bylo zabráněno škodám na ZPF v důsledku stavebních činností a provozu
záměru, jsou právnické a fyzické osoby tuto činnost vykonávající povinny řídit se zásadami
ochrany ZPF zejména dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Při záboru půd ZPF je nutné co nejméně narušovat hydrologické a odtokové poměry v území,
odnímat jen nejnutnější plochu ZPF.
Zájmové pozemky kategorie ZPF jsou zařazeny do třetí třídy ochrany. Vzhledem
k této skutečnosti a vzhledem k rozsahu plánovaného záboru lze vliv na tuto složku životního
prostředí vyhodnotit jako mírně negativní.
Při dodržení dále navržených opatření je riziko negativního vlivu výstavby i provozu
záměru na znečištění půdy minimální.
Vliv na horninové prostředí
Změny hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají. Předmětné území neleží
v oblasti chráněného ložiskového území nebo nevyhrazených nerostů. Vliv lze označit za
nulový.
Vliv na faunu a flóru
Při budování vleku bude v jeho ose proveden výkop pro uložení kabeláže a založení
betonových patek pro nosné sloupy a koncové stanice. Vzhledem ke skutečnosti, že v trase
plánovaného vleku se nacházejí plochy s narušeným povrchem a většinou zcela zbavené
vegetačního krytu, bude vliv na přírodní stanoviště minimální. Pouze v dolní části lokality
hrozí riziko narušení fragmentu lučního porostu s výskytem silně ohroženého zvonku
českého, který byl při předchozím budování lyžařského areálu ušetřen. Porost se nenachází
v trase vleku, mohl by však být narušen při pojezdech techniky. Riziko jeho poškození může
být sníženo šetrným prováděním stavby. Ve srovnání se současným stavem nebude mít
využití vleku pro sjezdové lyžování žádný další vliv na okolní biotopy, neboť vlek je navržen
na stávající sjezdovce. V souvislosti s budováním nového vleku se neuvažuje rozšiřování
sjezdovky ani zasněžovacího zařízení a nepředpokládá se ani zvýšení návštěvnosti areálu,
která je limitována počtem parkovacích míst.
Vliv stavebních prací na živočichy bude omezen na riziko rušení jedinců žijících
v blízkém okolí stavby. Možnost přímého ovlivnění jedinců je možné vyloučit, neboť místo
stavby je za současného stavu pro většinu přítomných druhů neatraktivní. Rušením
stavebními pracemi by pak mohli být ovlivněni zejména ptáci hnízdící v sousedním lesním
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porostu. Nelze vyloučit ani rušení některých druhů savců, tento vliv však bude pro existenci
jejich populací zanedbatelný. Význam vlivu rušení je možné výrazně snížit prováděním
stavby v mimohnízdním období.
Samotný provoz stavby bude omezen na zimní období a jeho vliv na složky živé
přírody bude spočívat v riziku zvýšeného rušení živočichů v okolních biotopech. Nebude se
však jednat o dotčení dosud neovlivněných biotopů, neboť plánovaný vlek bude součástí již
existujícího lyžařského areálu. S přihlédnutím ke skutečnosti, že v okolí nového vleku se
vyskytují převážně běžné druhy živočichů, které jsou k určité míře rušení tolerantní, je možné
tento vliv považovat za akceptovatelný.
Vlivy na zvláště chráněné druhy:
Zvonek český (Campanula bohemica) - lokální mikropopulace vázaná na fragment
lučního porostu v dolní části sjezdovky se nachází mimo trasu plánovaného vleku. Mohla by
však být dotčena při pojezdech techniky nebo deponování výkopku či stavebního materiálu.
Riziko vlivu je možné efektivně minimalizovat mechanickou ochranou porostu (dočasné
oplocení).
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obecná
(Vipera berus) - tyto zvláště chráněné druhy plazů se vyskytují v lučních porostech
a na okrajích lesa v okolí dolní části sjezdovky. Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému stavu
ploch na místě plánované stavby je riziko jejich přímého ovlivnění minimální. Je však třeba
zajistit, aby v souvislosti se stavbou nedocházelo k zásahům do jejich biotopů
(např. skládkování materiálu).
Čmeláci rodu Bombus - sporadický výskyt dělnic byl zaznamenán i na ruderálních
druzích na místě stavby. Realizace záměru však nebude mít vliv na jejich kolonie a vliv
na potravní biotop bude zanedbatelný. Populace čmeláků tak nebudou záměrem dotčeny.
Na loukách v širším okolí dolní stanice vleku se vyskytuje řada dalších druhů
živočichů včetně ohroženého hýla rudého (Carpodacus erythrinus) a silně ohroženého
chřástala polního (Crex crex). Tyto druhy ani jejich biotopy však nebudou realizací záměru
ovlivněny. V horních partiích Lesního hřebene se pravidelně vyskytuje silně ohrožený
tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a sýc rousný (Aegolius funereus), jejich přítomnost na lokalitě
nebyla během terénních šetření zaznamenána. Nelze však vyloučit, že jedinci těchto druhů
nebudou dotčeným územím alespoň migrovat. Chřástal, tetřívek i sýc patří k předmětům
ochrany Ptačí oblasti Krkonoše, vliv na tyto druhy byl hodnocen v samostatném posudku
(Volf 2011). Autor tohoto hodnocení identifikoval mírně negativní vlivy záměru
na jmenované předměty ochrany, které budou spočívat v riziku rušení během provozu záměru
a v možnosti střetů jedinců s konstrukcí vleku.
Závěr
Plochy na místě stavby jsou silně ovlivněny předchozími stavebními pracemi a hostí
jen omezenou škálu rostlinných a živočišných druhů. Při výstavbě budou dotčeny nezapojené
travobylinné porosty, jejichž hodnota je snížena ruderalizací. K významnému ovlivnění
populací zvláště chráněných druhů živočichů nedojde. Hodnocená stavba nebude mít
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významně negativní vliv na biologickou hodnotu území. Potenciální vlivy záměru je možné
dále snížit provedením navržených zmírňujících opatření.
Biologické hodnocení záměru je součástí přílohy č. 2 tohoto oznámení.
Vliv na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
Plánovaný záměr je umístěn v území, na kterém je vyhlášena EVL Krkonoše a PO
Krkonoše.
Byly definovány možné vlivy záměru vzhledem k dotčeným předmětům ochrany:
Rušení
Citlivé živočišné druhy budou ovlivněny hlukovým a světelným rušením a zvýšeným
pohybem strojů a lidí po dobu výstavby lyžařského vleku. Je známo, že i v případech, kdy
nedochází ke změnám biotopu tetřívka, může neustálé vyrušování hlavně v citlivých obdobích
(zimování, tok, hnízdění) způsobit vymizení druhu.
V době provozu nedojde k významnému zvýšení návštěvnosti lokality ani jejího
širšího okolí. Předpokládá se, že návštěvnost zůstane na současné úrovni 1650 osob. Kapacita
parkovišť umožňuje maximální počet 1550 (při vytíženosti 5 osob/automobil). I při započtení
dalších návštěvníků, kteří se dopraví pěšky nebo skibusem, není pravděpodobné překročení
současné návštěvnosti.
Riziko přímého střetu ptáků se zařízením vleku
Při stavbě a zejména provozu plánovaného vleku nelze vyloučit riziko střetu letících
ptáků s lany a stožáry vleku. Zejména u tetřívka obecného jsou dokumentovány případy zabití
o stožáry a natažená lana lanovek, vleků a elektrického vedení. Toto riziko je minimalizováno
zmírňujícími opatřeními (lano bude v období mezi 15. dubnem a 15. říjnem sejmuto, dále
lano stávajícího vleku LV 1000 bude označeno).
Zmenšení plochy biotopu/typu stanoviště
V důsledku výstavby stožárů dojde k úbytku plochy typu přírodního stanoviště,
evropsky významného druhu a biotopů druhů ptáků na dotčeném území. Vzhledem k tomu, že
vlek je lokalizován na nově vybudovanou sjezdovku souběžně se stávajícím vlekem, k tomuto
úbytku dojde pouze v prostoru dolní stanice. Na ploše sjezdovky se v současnosti žádné typy
přírodních stanovišť nenacházejí.
Závěr
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že záměr „Lyžařský vlek Single, lyžařský areál
Lesní hřeben, Pomezní boudy“ nemá významně negativní vliv na Ptačí oblast Krkonoše ani
Evropsky významnou lokalitu Krkonoše.
Záměr má mírně negativní vliv na předměty ochrany EVL Krkonoše (zvonek český)
a PO Krkonoše (chřástal polní, tetřívek obecný, sýc rousný, datel černý).
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Hodnocení vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti je součástí
přílohy č. 3 tohoto oznámení.
Vliv na ÚSES
Na území obce Malá Úpa se nacházejí regionální prvky ÚSES. Jedná se o regionální
biocentrum a regionální biokoridor. Pozemky určené pro realizaci záměru do těchto prvků
ÚSES nezasahují. Vliv lze proto označit za minimální.
Vliv na zvláště chráněná území, území přírodních parků, VKP, památné stromy
Zájmové území je součástí velkoplošného chráněného území – Krkonošského
národního parku. Území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují, jsou zde však
vyhlášena oblasti krajinného rázu. Pozemky určené pro realizaci záměru do těchto oblastí
nezasahují. Zájmové území je rovněž zahrnuto do Biosférické rezervace UNESCO. Vzhledem
k těmto skutečnostem a uvážíme-li rozsah plánovaného záměru, lze vliv označit jako mírně
negativní.
Významné krajinné prvky se v bezprostřední blízkosti řešeného záměru ani v jeho
okolí nevyskytují. Nejbližším VKP „ze zákona“ je vodní tok Malá Úpa a Černá voda a dále
lesy v území. Registrované VKP se v posuzovaném území ani v jeho okolí nenacházejí. Vliv
lze označit jako nulový.
Památné stromy se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují. Vliv lze označit
jako nulový.
Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Zájmové území se nachází v obci Malá Úpa v katastrálním území Horní Malá Úpa
na jihovýchodním svahu východní části Lesního hřebene poblíž komunikace č. II/252. Nový
lyžařský vlek SINGLE bude umístěn po levé straně sjezdovky při pohledu od dolní stanice
do svahu. Celková délka bude 404,1 m.
V současné době je v zájmovém území již umístěn jeden vlek LV 1000. Zájmové
pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travní porost a lesní pozemky. Je počítáno
s tím, že plocha sjezdovky bude ponechána jako louka (na odlesněné půdě zatravněna)
a sklízena, eventuálně využívána jako pastvina.
Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 80 m jihovýchodně. Jedná se o penziony
při komunikaci č. II/252.
V souvislosti s realizací záměru dojde k ovlivnění krajinného rázu oblasti. Plánovaný
lyžařský vlek se stane novým technickým prvkem v krajině. Vliv lze označit jako mírně
negativní.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Na území obce Malá Úpa bylo vyhlášeno celkem dvacet nemovitých kulturních
památek. Dvě z nich jsou umístěné přímo v katastrálním území Horní Malá Úpa. Pozemky
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určené pro realizaci záměru nejsou v bezprostřední blízkosti těchto objektů. Vliv lze proto
označit jako nulový
Realizací posuzované záměru nelze vyloučit vliv na území s archeologickými
památkami. Jestliže v průběhu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou
stavebníci povinni ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
umožnit záchranný archeologický výzkum.

2.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Zájmové území se nachází v obci Malá Úpa v katastrálním území Horní Malá Úpa
na jihovýchodním svahu východní části Lesního hřebene poblíž komunikace č. II/252. Nový
lyžařský vlek SINGLE bude umístěn po levé straně sjezdovky při pohledu od dolní stanice
do svahu. Celková délka bude 404,1 m.
V současné době je v zájmovém území již umístěn jeden vlek LV 1000. Zájmové
pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travní porost a lesní pozemky. Je počítáno
s tím, že plocha sjezdovky bude ponechána jako louka (na odlesněné půdě zatravněna)
a sklízena, eventuálně využívána jako pastvina.
Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 80 m jihovýchodně. Jedná se o penziony
při komunikaci č. II/252.
Zájmové pozemky pro realizaci záměru jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travní
porost a lesní pozemky. Celková plocha těchto pozemků je 57 412 m2. Zájmové pozemky
kategorie ZPF jsou zařazeny do třetí třídy ochrany. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem
k rozsahu plánovaného záboru lze vliv na tuto složku životního prostředí vyhodnotit jako
mírně negativní.
Zájmové území leží v Krkonošském bioregionu. Přirozenou potenciální vegetací
zájmového území jsou smíšené horské lesy, zejména květnaté a klenové bučiny (Dentario
eneaphylli-Fagetum a Aceri-Fagetum) nebo horské acidofilní bučiny (Calamagrostio villosaeFagetum). Ve vyšších polohách byly tyto lesy střídány přirozenými smrčinami (Piceion
excelsae). K většímu odlesňování začalo docházet na přelomu 16. a 17. století. V této době
také začaly na mýtinách vznikat luční enklávy sloužící jako pastviny dobytka. Přirozenou
náhradní vegetací na odlesněných plochách jsou společenstva vlhčích květnatých luk svazu
Poo chaixii-Deschampsion caespitosae, v nivách a na prameništích vlhké louky svazu
Calthion, na sušších místech pak svazu Nardion. Maloplošně jsou přítomna i keříčková
společenstva svazu Vaccinion. Druhová i věková skladba okolních lesů je ovlivněna lesním
hospodařením, část porostů je přeměněna na kulturní smrčiny. Fauna zájmového území je
typická pro hercynská pohoří.
Lokalita určená k výstavbě vleku se nachází na jihovýchodně orientovaném svahu
v nadmořské výšce 1050 - 1130 m.
Ze zvláště chráněných druhů byli pozorováni čmeláci rodu Bombus, ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obecná (Vipera berus) a zvonek
český (Campanula bohemica). Na loukách v širším okolí dolní stanice vleku se vyskytuje
řada dalších druhů živočichů včetně ohroženého hýla rudého (Carpodacus erythrinus) a silně
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ohroženého chřástala polního (Crex crex). V horních partiích Lesního hřebene se pravidelně
vyskytuje silně ohrožený tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a sýc rousný (Aegolius funereus).
V území není vyloučen výskyt dalších zvláště chráněných hlodavců - plcha velkého (Glis
glis) a plšíka lískového (Muscardinus avellanarius).
Zájmové území je součástí velkoplošného chráněného území – Krkonošského
národního parku. Území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují, jsou zde však
vyhlášena oblasti krajinného rázu. Pozemky určené pro realizaci záměru do těchto oblastí
nezasahují. Zájmové území je rovněž zahrnuto do Biosférické rezervace UNESCO.
Nepředpokládá se negativní vliv záměru na prvky ÚSES. K významnému ovlivnění populací
zvláště chráněných druhů živočichů nedojde. Hodnocená stavba nebude mít významně
negativní vliv na biologickou hodnotu území. Významné krajinné prvky se v bezprostřední
blízkosti záměru nevyskytují. Nejsou zde vyhlášeny žádné památné stromy. Z výše
uvedeného hodnocení vyplývá, že záměr nemá významně negativní vliv na Ptačí oblast
Krkonoše ani Evropsky významnou lokalitu Krkonoše.
Záměr má mírně negativní vliv na předměty ochrany EVL Krkonoše (zvonek český)
a PO Krkonoše (chřástal polní, tetřívek obecný, sýc rousný, datel černý).
Realizací posuzované záměru nelze vyloučit vliv na území s archeologickými
památkami. Byly formulovány podmínky a opatření pro realizaci záměru.
Při dodržení všech navržených opatření a respektování platných legislativních
předpisů je riziko negativního vlivu při výstavbě i provozu záměru na znečištění a ovlivnění
jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.
Stávající imisní situace v dané lokalitě je ovlivňována především emisemi z lokálních
topenišť a emisemi z dopravy po komunikacích.
Pro realizaci záměru nebyla zpracována rozptylová studie. Vlivem provozu lyžařského
vleku nedojde k nárůstu osobní dopravy do areálu. Lze předpokládat stejnou intenzita
dopravy jako ve stávajícím stavu.
Zdrojem hluku v etapě provozu budou zejména pohon vleku (umístěn na horním
sloupu vleku - dominantní zdroj hluku) a průjezd uchycených kotev přes kladky
na jednotlivých sloupech (6 sloupů + spodní sloup s napínacím zařízením a horní sloup
s pohonem). Posuzovaný záměr hluku splňuje hygienické limity dané pro „zdroje hluku
provozoven“, denní dobu a chráněný venkovní prostor staveb. Při dodržení akustických
parametrů užitých v modelovém výpočtu není potřeba přijímat žádná dodatečná protihluková
opatření.
V období výstavby záměru se předpokládá zvýšené zatížení dotčené oblasti hlukem
a imisemi z dopravy a stavebních mechanismů. Působení těchto zdrojů bude časově omezené,
předpokládá se období maximálně tří měsíců (září až listopad 2011).
Stavební mechanismy a některé ruční nářadí může být také zdrojem vibrací. Těmto
vibracím je však vystavena především obsluha a nejbližší okolí mechanismu. Vibrace z těchto
zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti několika metrů od místa jejich působení.
Vibracemi nebude ovlivněno širší okolí ani zástavba.
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U stavebních mechanismů na staveništi a obslužné nákladní automobilové dopravy
na příjezdových komunikacích budou emitovány polutanty z motorů při spalování paliva.
Bude se jednat především o emise oxidů dusíku, dále emise oxidu uhelnatého, prašného
aerosolu (zejména při spalování motorové nafty), oxidu siřičitého, alifatických
a aromatických uhlovodíků, polycyklických aromatických uhlovodíků, aldehydů, ketonů,
dehtů, benzenu, sazí aj.
Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy
není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provozem
mechanismů a obslužné dopravy, ale dle charakteru záměru a plánovaného rozsahu
stavebních prací lze předpokládat, že bude nízké.
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Produkované emise budou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách, vlhkosti
vzduchu a půdy, síle a směru větru. K omezování prašnosti je třeba minimalizovat zásoby
sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti za nepříznivých
povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí - vhodnou manipulací se sypkými
materiály, kropením.
Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá
přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze v denní době.
Přepravní zařízení (vlek) při běžném provozu neprodukuje emise do ovzduší.
Instalovaná zařízení a objekty nebudou emitovat pachové látky. Záměr nebude mít vliv
na změnu kvality ovzduší v dotčené lokalitě.
Vybudováním nového vleku se nepředpokládá navýšení intenzit dopravy spojených
s provozem lyžařského střediska. Realizací záměru nebude zvýšena okamžitá kapacita areálu
z důvodu bezpečnosti provozu, záměr povede ke zvýšení komfortu při využívání tohoto
střediska.
Realizací záměru dojde přímo v dotčené lokalitě zvýšení úrovně hluku vyvolaného
provozem vleku, resp. zejména provozem pohonu umístěném na horním sloupu vleku. Dále
bude zdrojem hluku také průjezd uchycených kotev přes kladky na jednotlivých sloupech.
Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu uvažovaného vleku bude vnímán
subjektivně. Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem
k poloze záměru a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá.
Při srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a výše uvedených zjištěných
hladin akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž z provozu plánovaného vleku
(ze stacionárních zdrojů hluku) nedosahuje hladin, při kterých byly pozorovány nepříznivé
účinky na pohodu a zdraví u většiny populace. Je třeba ale uvést, že se jedná o situaci
vyvolanou pouze uvažovaným záměrem, do výpočtů nebyly zahrnuty jiné zdroje hluku
provozované v rámci areálu a zájmové lokality.
Skutečnou situaci z hlediska hlukové zátěže v dotčené lokalitě je možné ověřit přímým
měřením po zprovoznění posuzovaného záměru.
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Realizace vleku povede ke zvýšení komfortu při využívání lyžařského střediska.
Zkvalitněním přepravy se zvýší užitné kvality lokality pro rekreační účely a atraktivita
nabídky areálu.
Lyžařské středisko umožní aktivní trávení volného času místním obyvatelům
i rekreantům. Tím může dojít ke zvýšení pohybových aktivit osob s následnými příznivými
dopady v oblasti zdraví.
V České republice se projevuje trend zvyšování poruch pohybového aparátu, nárůst
obezity a dalších projevů vyplývajících ze „sedavého“ způsobu života. Obezita nebo nadváha
jsou vážnými riziky pro vznik některých druhů nádorového bujení. Pohybové a sportovní
aktivity přispívají ke zlepšování zdravotního stavu populace (posilují většinu přirozených
funkcí organismu, působí jako ochrana před nemocemi srdce a cév a před cukrovkou, zvyšují
tělesnou zdatnost, rozvíjí koordinaci, zpevňují kosti, pomáhají udržovat přiměřenou tělesnou
hmotnost aj.).
Realizace záměru také podporuje podnikaní v oblasti cestovního ruchu a služeb
a zvýšení nabídky pracovních míst v rámci řešeného území.
Z běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí
areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování dále
navržených opatření.
Z hlediska umístění záměru byla zvažována pouze jedna aktivní varianta. Navrhované
umístění stavby je v souladu s Územním plánem obce Malá Úpa. Vyjádření příslušného
stavebního úřadu je součástí přílohy č. 5 tohoto oznámení.

3.
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice ČR.

4.
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Dle provedeného komplexního posouzení záměru z hlediska vlivů na zdraví obyvatel
a na životní prostředí plynou pro dodavatele staveb a provozovatele záměru následující
povinnosti či doporučení:
A. Opatření pro fázi přípravy stavby a vlastní stavby
při realizaci dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro daný druh
objektu,
-

před započetím prací vytyčit všechna vedení stávajících podzemních inženýrských sítí.

-

veškeré zemní práce provádět v souladu s platnými technickými normami,

při používání místních a státních komunikacích je třeba důsledně dbát dodržování
pravidel silničního provozu a čistoty těchto komunikací,
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minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních
zdrojů prašnosti,
-

provádět pravidelné čištění vozovky a v případě sucha kropení,

za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí vhodnou
manipulací se sypkými materiály, kropením,
-

před výjezdem z areálu stavby řádně očistit vozidla,

-

zabezpečit náklad na automobilech proti úsypům,

realizovat opatření proti prášení a úletu sypkých hmot (kropení prašných povrchů,
pravidelná očista ploch staveniště),
upřednostnit nasazení stavebních mechanismů a nákladních vozidel s nízkými
hodnotami emisí znečišťujících látek,
celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách a ve dnech pracovního
klidu,
velmi hlučné práce na staveništi oznámit obyvatelům okolních domů předem a upravit
harmonogram stavebních prací tak, aby nebyly prováděny o víkendech,
během výstavby dodržovat dohodnuté dostatečně dlouhé přestávky během hlučných
operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních obytných prostor,
v dalším stupni projektové dokumentace upřesnit postup stavebních prací, souběh
stavebních prací, počet strojů a jejich umístění,
nakládat s chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb.,o chemických
látkách ve znění pozdějších předpisů,
v případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu přerušit únik látek, unikající
kapalina zachytit a zneškodnit, kontaminovanou zeminu sejmout a odvézt k likvidaci
oprávněným osobám,
strojní mechanismy a nákladní doprava, která bude při výstavbě záměru využívána,
musí být ve vyhovujícím technickém stavu
zajišťovat kontrolu strojních mechanismů a nákladní dopravy zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek před zahájením prací,
pohyb nákladních vozidel a strojních zařízení provádět pouze po komunikacích
a zpevněných plochách k tomuto účelu určených,
pokud bude v době výstavby nakládáno se závadnými látkami ve významnějším
množství, vypracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán), který bude předložen
ke schválení vodoprávnímu úřadu,
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-

udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše,

v rámci další projektové přípravy vytipovat vhodná místa na případné mezideponie
půdy použitelné pro závěrečné terénní či vegetační úpravy. Tyto deponie zabezpečit proti
uvolňování prachových částic,
stavební práce provádět v mimohnízdním období tj. od konce července do konce
února,
zajistit ochranu porostu s výskytem silně ohroženého zvonku českého v dolní části
sjezdovky. Zejména nepřipustit narušení porostu pojezdem techniky a skládkováním
materiálu,
trať,

vyloučit pohyb techniky a skládkování materiálu na loukách mimo vlastní sjezdovou

veškeré plochy, které budou při stavbě narušeny nebo zbaveny vegetace, je třeba
rekultivovat, nejlépe oset směsí semen získaných vydrolením sena z okolních luk,
zabránit šíření plevelných a invazních druhů rostlin na obnažené plochy (kopřiva
dvoudomá, třtina křovištní, pýr plazivý, šťovík alpský). Toho lze dosáhnout včasným
ozeleněním původními druhy rostlin, v případě výskytu nežádoucích druhů je potřeba provést
jejich likvidaci,
označit lokalitu výskytu zvonku českého a zajistit ji proti mechanickému poškození při
stavbě,
s odpady vznikajícími s provozem záměru nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech a jeho prováděcích předpisů v platném znění,
s chemickými látkami a přípravky nakládat dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách, ve znění pozdějších předpisů,
-

v případě archeologického nálezu umožnit záchranný archeologický průzkum,

likvidovanou zeleň kompenzovat dle § 9 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění.
B. Opatření pro fázi provozu záměru
lano lyžařského vleku bude instalováno pouze v zimní sezóně, nejdříve však 15. října
každého roku a bude sňato nejpozději do 15. dubna,
podpěrné sloupy stávajícího lyžařského vleku LV 1000 a jeho lano budou neprodleně
po ukončení lyžařské sezóny označeny dle pokynů pracovníků KRNAP tak, aby byla
minimalizována možnost kolize ptactva se zařízením. Stejně tak budou označena všechna
zařízení zamýšleného LV 400,
provozovat zařízení v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a s ním souvisejících předpisů, v platném znění,
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nakládat s odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění a v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění,
s odpady vznikajícími s provozem záměru nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a jeho prováděcích předpisů v platném znění,
upřesnit množství a druhy odpadů vznikající při provozu, včetně navržení prostoru
pro shromažďování odpadů,
-

preferovat recyklaci a třídění odpadů,

s chemickými látkami a přípravky nakládat dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů,
respektovat veškerá opatření pro měření, regulaci, bezpečnost provozu a požární
ochranu,
-

provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení.

C. Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele
Příprava stavby a zkušební provoz záměru budou ve všech svých fázích podléhat
povinnosti kontroly příslušných úřadů, případně specialisty z týmu zpracovatele tohoto
oznámení.

5.
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku nejsou a nemohou být
absolutně přesnou prognózou, jelikož jsou postaveny na základě současného poznání,
vycházejí z experimentálně získaných dat. Celková nejistota výpočtu pro hluk z dopravy
a pro hluk z provozovny je ε = ± 3 dB.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat nejistot
experimentálně získaných (naměřených a odhadnutých) hodnot, nejistotami odvozených
vztahů a závislostí atd.. Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze
považovat za absolutně platné vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců
a vlivem konkrétních místních podmínek.
Další nejistotou je nezahrnutí proměn chemických látek v průběhu transportu
v ovzduší. Vzájemným působením dalších chemických látek přítomných v ovzduší
a energetickým potenciálem UV záření dochází k celé řadě fotochemických a dalších jevů,
které nejsou v hodnocení vlivů na veřejné zdraví podchyceny.
Předmětem hodnocení nejsou také případné účinky vzájemného působení škodlivin ve
směsi, neboť k tomu není dostatek dostupných údajů.
Nejistota vychází i z neznalosti bližších údajů o potenciálně exponované populaci
(rekreační a jiné aktivity probíhající v zájmovém území, věkové složení, doba trávená v místě
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bydliště, citlivé podskupiny populace jako děti, těhotné ženy, staří lidé, zdravotní anamnéza
jednotlivých obyvatel a jejich chování - kuřáci, dieta atd.).
Další nejistota spočívá v tom, že v případě chronického působení počítáme s tím, že
obyvatelstvo bude zasaženo danou škodlivinou po dobu celého roku, nezohledňujeme vliv
pobytu ve vnitřním prostředí, případně v zaměstnání (např. práce v rizikovém prostředí).
V případě použití jednotky karcinogenního rizika pro benzen, která vychází
z profesionálně exponovaných pracovníků dochází k určitému nadhodnocování rizika.
V případě hluku není zohledněno působení hluku v místech mimo bydliště
(př. pracoviště).
Ovlivnění hlukem je dáno individuelně rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti
exponovaných osob.
Popisované a použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat
za absolutně platné za všech podmínek.
Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla obhlídka lokality a mapování
současného stavu životního prostředí zájmového území. Jako podkladové materiály pro
technický popis záměru a pro vyhodnocení vlivu projektovaného záměru na životní prostředí
bylo čerpáno z dokumentace k územnímu řízení a z dalších údajů dodaných zadavatelem. Pro
plánovanou stavbu bylo uskutečněno i vlastní účelové biologické hodnocení lokality.
Vzhledem k tomu, že není znám podrobný plán organizace výstavby, bilance
materiálů, surovin, vody a energií během výstavby, jakož i druhy a množství odpadů, bude
možné detailní vyhodnocení vlivů výstavby určit až po upřesnění plánu organizace výstavby,
materiálových toků a vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu
prostředí a zdraví obyvatelstva.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Samotný záměr výstavby jednomístného lyžařského vleku není zpracován variantně.
Navrhované umístění stavby je v souladu s Územním plánem obce Malá Úpa.
Byly popsány a hodnoceny následující varianty:
Nulová varianta – referenční stav - odpovídá popisu životního prostředí v zájmové lokalitě
(viz kapitola C tohoto oznámení). Znamená zachování stávajícího stavu území bez výstavby
jednomístného lyžařského vleku.
Aktivní varianta – spočívá v realizaci plánovaného záměru, tedy ve výstavbě jednomístného
lyžařského vleku.
Zájmové území se nachází v obci Malá Úpa v katastrálním území Horní Malá Úpa
na jihovýchodním svahu východní části Lesního hřebene poblíž komunikace č. II/252. Nový
lyžařský vlek SINGLE bude umístěn po levé straně sjezdovky při pohledu od dolní stanice
do svahu. Celková délka bude 404,1 m.
V současné době je v zájmovém území již umístěn jeden vlek LV 1000. Zájmové
pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travní porost a lesní pozemky. Je počítáno
s tím, že plocha sjezdovky bude ponechána jako louka (na odlesněné půdě zatravněna)
a sklízena, eventuálně využívána jako pastvina.
Zájmové území leží v Krkonošském bioregionu. Přirozenou potenciální vegetací
zájmového území jsou smíšené horské lesy, zejména květnaté a klenové bučiny (Dentario
eneaphylli-Fagetum a Aceri-Fagetum) nebo horské acidofilní bučiny (Calamagrostio villosaeFagetum). Ve vyšších polohách byly tyto lesy střídány přirozenými smrčinami (Piceion
excelsae). K většímu odlesňování začalo docházet na přelomu 16. a 17. století. V této době
také začaly na mýtinách vznikat luční enklávy sloužící jako pastviny dobytka. Přirozenou
náhradní vegetací na odlesněných plochách jsou společenstva vlhčích květnatých luk svazu
Poo chaixii-Deschampsion caespitosae, v nivách a na prameništích vlhké louky svazu
Calthion, na sušších místech pak svazu Nardion. Maloplošně jsou přítomna i keříčková
společenstva svazu Vaccinion. Druhová i věková skladba okolních lesů je ovlivněna lesním
hospodařením, část porostů je přeměněna na kulturní smrčiny. Fauna zájmového území je
typická pro hercynská pohoří.
Lokalita určená k výstavbě vleku se nachází na jihovýchodně orientovaném svahu
v nadmořské výšce 1050 - 1130 m.
Ze zvláště chráněných druhů byli pozorováni čmeláci rodu Bombus, ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obecná (Vipera berus) a zvonek
český (Campanula bohemica). Na loukách v širším okolí dolní stanice vleku se vyskytuje
řada dalších druhů živočichů včetně ohroženého hýla rudého (Carpodacus erythrinus) a silně
ohroženého chřástala polního (Crex crex). V horních partiích Lesního hřebene se pravidelně
vyskytuje silně ohrožený tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a sýc rousný (Aegolius funereus).
V území není vyloučen výskyt dalších zvláště chráněných hlodavců - plcha velkého (Glis
glis) a plšíka lískového (Muscardinus avellanarius).
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Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 80 m jihovýchodně. Jedná se o penziony
při komunikaci č. II/252.
V souvislosti s realizací záměru budou dotčeny pozemky č. 150/11, 152/3, 163/1
v katastrálním území Horní Malá Úpa. Zájmové pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha,
trvalý travní porost a lesní pozemky. Celková plocha těchto pozemků je 57 412 m2. Skutečný
trvalý zábor, který si vyžádá realizace záměru, není v současné době znám, bude jej nutno
upřesnit v dalších stupních dokumentace. Trvalý zábor půdy lze očekávat pro ukotvení
nosných sloupů a realizaci horní a dolní stanice. Zájmové pozemky kategorie ZPF jsou
zařazeny do třetí třídy ochrany.
Zájmové území je součástí velkoplošného chráněného území – Krkonošského
národního parku. Území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují, jsou zde však
vyhlášena oblasti krajinného rázu. Pozemky určené pro realizaci záměru do těchto oblastí
nezasahují. Zájmové území je rovněž zahrnuto do Biosférické rezervace UNESCO.
Nepředpokládá se negativní vliv záměru na prvky ÚSES. K významnému ovlivnění populací
zvláště chráněných druhů živočichů nedojde. Hodnocená stavba nebude mít významně
negativní vliv na biologickou hodnotu území. Významné krajinné prvky se v bezprostřední
blízkosti záměru nevyskytují. Nejsou zde vyhlášeny žádné památné stromy. Z výše
uvedeného hodnocení vyplývá, že záměr nemá významně negativní vliv na Ptačí oblast
Krkonoše ani Evropsky významnou lokalitu Krkonoše.
Realizací posuzované záměru nelze vyloučit vliv na území s archeologickými
památkami. Byly formulovány podmínky a opatření pro realizaci záměru.
Při dodržení všech navržených opatření a respektování platných legislativních
předpisů je riziko negativního vlivu při výstavbě i provozu záměru na znečištění a ovlivnění
jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.
Stávající imisní situace v dané lokalitě je ovlivňována především emisemi z lokálních
topenišť a emisemi z dopravy po komunikacích.
Pro realizaci záměru nebyla zpracována rozptylová studie. Vlivem provozu lyžařského
vleku nedojde k nárůstu osobní dopravy do areálu. Lze předpokládat stejnou intenzita
dopravy jako ve stávajícím stavu.
Zdrojem hluku v etapě provozu budou zejména pohon vleku (umístěn na horním
sloupu vleku - dominantní zdroj hluku) a průjezd uchycených kotev přes kladky
na jednotlivých sloupech (6 sloupů + spodní sloup s napínacím zařízením a horní sloup
s pohonem). Posuzovaný záměr hluku splňuje hygienické limity dané pro „zdroje hluku
provozoven“, denní dobu a chráněný venkovní prostor staveb. Při dodržení akustických
parametrů užitých v modelovém výpočtu není potřeba přijímat žádná dodatečná protihluková
opatření.
V období výstavby záměru se předpokládá zvýšené zatížení dotčené oblasti hlukem
a imisemi z dopravy a stavebních mechanismů. Působení těchto zdrojů bude časově omezené,
předpokládá se období maximálně tří měsíců (září až listopad 2011).
Stavební mechanismy a některé ruční nářadí může být také zdrojem vibrací. Těmto
vibracím je však vystavena především obsluha a nejbližší okolí mechanismu.
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U stavebních mechanismů na staveništi a obslužné nákladní automobilové dopravy
na příjezdových komunikacích budou emitovány polutanty z motorů při spalování paliva.
Bude se jednat především o emise oxidů dusíku, dále emise oxidu uhelnatého, prašného
aerosolu (zejména při spalování motorové nafty), oxidu siřičitého, alifatických
a aromatických uhlovodíků, polycyklických aromatických uhlovodíků, aldehydů, ketonů,
dehtů, benzenu, sazí aj.
Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy
není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provozem
mechanismů a obslužné dopravy, ale dle charakteru záměru a plánovaného rozsahu
stavebních prací lze předpokládat, že bude nízké.
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Produkované emise budou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách, vlhkosti
vzduchu a půdy, síle a směru větru.
Přepravní zařízení (vlek) při běžném provozu neprodukuje emise do ovzduší.
Instalovaná zařízení a objekty nebudou emitovat pachové látky. Záměr nebude mít vliv
na změnu kvality ovzduší v dotčené lokalitě.
Vybudováním nového vleku se nepředpokládá navýšení intenzit dopravy spojených
s provozem lyžařského střediska. Realizací záměru nebude zvýšena okamžitá kapacita areálu
z důvodu bezpečnosti provozu, záměr povede ke zvýšení komfortu při využívání tohoto
střediska.
Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu uvažovaného vleku bude vnímán
subjektivně. Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem
k poloze záměru a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá.
Při srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a výše uvedených zjištěných
hladin akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž z provozu plánovaného vleku
(ze stacionárních zdrojů hluku) nedosahuje hladin, při kterých byly pozorovány nepříznivé
účinky na pohodu a zdraví u většiny populace. Je třeba ale uvést, že se jedná o situaci
vyvolanou pouze uvažovaným záměrem, do výpočtů nebyly zahrnuty jiné zdroje hluku
provozované v rámci areálu a zájmové lokality.
Z běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí
areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování dále
navržených opatření.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Všechny doplňující údaje a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru oznámení.

1.

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení



Mapové podklady

Brychtová, J, Krause J.: Vyhodnocení krajinného rázu území KRNAP a jeho ochranného
pásma (2003 - 2005)
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000, Český úřad
zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno 1993.
Culek, M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha 1996.
Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny, AOPK Brno 2006, II. vydání.


Literární podklady

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě, Metodické
doporučení Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, Praha 1999.
Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické středisko ČSOP, Ministerstvo životního
prostředí České republiky. Print, Brno.
Neuhäuselová, Z.; Moravec, J. a kol.: Mapa přirozené potenciální vegetace ČR. BÚ ČSAV,
Průhonice, 1997.
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16. Geografický
ústav ČSAV. Brno.
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav ČSAV,
Brno 1970.


Webové stránky

www.cenia.cz
www.cuzk.cz
www.env.cz
www.krnap.cz
www.natura2000.cz
www.npu.cz
www.trutnov.cz
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2.

Další podstatné informace oznamovatele

Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území
a jeho přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě obhlídky
lokality.
Charakteristika
k územnímu řízení.

záměru

vycházela

ze

zpracované

projektové

dokumentace

Vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví byl vyhodnocen
dle platných legislativních předpisů.
Vybrané doplňující údaje, studie, mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy
v závěru oznámení.
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G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

V textu tohoto oznámení byly komplexně posouzeny očekávané vlivy související
s výstavbou a provozem plánovaného záměru „Jednomístný lyžařský vlek Single - lyžařský
areál Lesní hřeben, Pomezní boudy“na složky životního prostředí a zdraví obyvatel.
Záměrem investora je vybudování jednomístného lyžařského vleku SINGLE
v lyžařském areálu Lesní hřeben – Pomezní boudy a navýšení stávající přepravní kapacity.
Nový vlek bude sloužit ke zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb a bude určen zejména
pro méně zdatné lyžaře, pro které je horní část sjezdovky příliš náročná.
Z hlediska umístění záměru byla zvažována pouze jedna aktivní varianta. Navrhované
umístění stavby je v souladu s Územním plánem obce Malá Úpa.
Vlivy na obyvatele, ovzduší, hlukovou situaci
Stávající imisní situace v dané lokalitě je ovlivňována především emisemi z lokálních
topenišť a emisemi z dopravy po komunikacích.
Pro realizaci záměru nebyla zpracována rozptylová studie. Vlivem provozu lyžařského
vleku nedojde k nárůstu osobní dopravy do areálu. Lze předpokládat stejnou intenzita
dopravy jako ve stávajícím stavu.
Zdrojem hluku v etapě provozu budou zejména pohon vleku (umístěn na horním
sloupu vleku - dominantní zdroj hluku) a průjezd uchycených kotev přes kladky
na jednotlivých sloupech (6 sloupů + spodní sloup s napínacím zařízením a horní sloup
s pohonem). Posuzovaný záměr hluku splňuje hygienické limity dané pro „zdroje hluku
provozoven“, denní dobu a chráněný venkovní prostor staveb. Při dodržení akustických
parametrů užitých v modelovém výpočtu není potřeba přijímat žádná dodatečná protihluková
opatření.
V období výstavby záměru se předpokládá zvýšené zatížení dotčené oblasti hlukem
a imisemi z dopravy a stavebních mechanismů. Působení těchto zdrojů bude časově omezené,
předpokládá se období maximálně tří měsíců (září až listopad 2011).
Stavební mechanismy a některé ruční nářadí může být také zdrojem vibrací. Těmto
vibracím je však vystavena především obsluha a nejbližší okolí mechanismu.
U stavebních mechanismů na staveništi a obslužné nákladní automobilové dopravy
na příjezdových komunikacích budou emitovány polutanty z motorů při spalování paliva.
Bude se jednat především o emise oxidů dusíku, dále emise oxidu uhelnatého, prašného
aerosolu (zejména při spalování motorové nafty), oxidu siřičitého, alifatických
a aromatických uhlovodíků, polycyklických aromatických uhlovodíků, aldehydů, ketonů,
dehtů, benzenu, sazí aj.
Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy
není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provozem
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mechanismů a obslužné dopravy, ale dle charakteru záměru a plánovaného rozsahu
stavebních prací lze předpokládat, že bude nízké.
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Produkované emise budou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách, vlhkosti
vzduchu a půdy, síle a směru větru.
Přepravní zařízení (vlek) při běžném provozu neprodukuje emise do ovzduší.
Instalovaná zařízení a objekty nebudou emitovat pachové látky. Záměr nebude mít vliv
na změnu kvality ovzduší v dotčené lokalitě.
Vybudováním nového vleku se nepředpokládá navýšení intenzit dopravy spojených
s provozem lyžařského střediska. Realizací záměru nebude zvýšena okamžitá kapacita areálu
z důvodu bezpečnosti provozu, záměr povede ke zvýšení komfortu při využívání tohoto
střediska.
Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu uvažovaného vleku bude vnímán
subjektivně. Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem
k poloze záměru a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá.
Při srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a výše uvedených zjištěných
hladin akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž z provozu plánovaného vleku
(ze stacionárních zdrojů hluku) nedosahuje hladin, při kterých byly pozorovány nepříznivé
účinky na pohodu a zdraví u většiny populace. Je třeba ale uvést, že se jedná o situaci
vyvolanou pouze uvažovaným záměrem, do výpočtů nebyly zahrnuty jiné zdroje hluku
provozované v rámci areálu a zájmové lokality.
Půda
Zájmové území se nachází v obci Malá Úpa v katastrálním území Horní Malá Úpa
na jihovýchodním svahu východní části Lesního hřebene poblíž komunikace č. II/252. Nový
lyžařský vlek SINGLE bude umístěn po levé straně sjezdovky při pohledu od dolní stanice
do svahu. Celková délka bude 404,1 m.
V současné době je v zájmovém území již umístěn jeden vlek LV 1000. Zájmové
pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travní porost a lesní pozemky. Je počítáno
s tím, že plocha sjezdovky bude ponechána jako louka (na odlesněné půdě zatravněna)
a sklízena, eventuálně využívána jako pastvina.
V souvislosti s realizací záměru budou dotčeny pozemky č. 150/11, 152/3, 163/1
v katastrálním území Horní Malá Úpa. Zájmové pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha,
trvalý travní porost a lesní pozemky. Celková plocha těchto pozemků je 57 412 m2. Skutečný
trvalý zábor, který si vyžádá realizace záměru, není v současné době znám, bude jej nutno
upřesnit v dalších stupních dokumentace. Trvalý zábor půdy lze očekávat pro ukotvení
nosných sloupů a realizaci horní a dolní stanice.
Zájmové pozemky kategorie ZPF jsou zařazeny do třetí třídy ochrany. Vzhledem
k této skutečnosti a vzhledem k rozsahu plánovaného záboru lze vliv na tuto složku životního
prostředí vyhodnotit jako mírně negativní.
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Aby bylo zabráněno škodám na ZPF v důsledku stavebních činností a provozu
záměru, jsou právnické a fyzické osoby tuto činnost vykonávající povinny řídit se zásadami
ochrany ZPF zejména dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Při záboru půd ZPF je nutné co nejméně narušovat hydrologické a odtokové poměry v území,
odnímat jen nejnutnější plochu ZPF.
Při dodržení všech navržených opatření a respektování platných legislativních
předpisů je riziko negativního vlivu při výstavbě i provozu záměru na znečištění půdy
minimální.
Voda
Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nepředpokládá se negativní
ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod. Zájmové území se nachází v CHOPAV
Krkonoše. V blízkosti zájmového území se nacházejí dva vodojemy.
Zvláště chráněná území, území přírodních parků, VKP, památné stromy
Zájmové území je součástí velkoplošného chráněného území – Krkonošského
národního parku. Území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují, jsou zde však
vyhlášena oblasti krajinného rázu. Pozemky určené pro realizaci záměru do těchto oblastí
nezasahují. Zájmové území je rovněž zahrnuto do Biosférické rezervace UNESCO. Vzhledem
k těmto skutečnostem a uvážíme-li rozsah plánovaného záměru, lze vliv označit jako mírně
negativní.
Významné krajinné prvky se v bezprostřední blízkosti řešeného záměru ani v jeho
okolí nevyskytují. Nejbližším VKP „ze zákona“ je vodní tok Malá Úpa a Černá voda a dále
lesy v území. Registrované VKP se v posuzovaném území ani v jeho okolí nenacházejí. Vliv
lze označit jako nulový.
Památné stromy se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují. Vliv lze označit
jako nulový.
NATURA 2000
Plánovaný záměr je umístěn v území, na kterém je vyhlášena EVL Krkonoše a PO
Krkonoše.
Byly definovány možné vlivy záměru vzhledem k dotčeným předmětům ochrany:
Rušení
Citlivé živočišné druhy budou ovlivněny hlukovým a světelným rušením a zvýšeným
pohybem strojů a lidí po dobu výstavby lyžařského vleku. Je známo, že i v případech, kdy
nedochází ke změnám biotopu tetřívka, může neustálé vyrušování hlavně v citlivých obdobích
(zimování, tok, hnízdění) způsobit vymizení druhu.
V době provozu nedojde k významnému zvýšení návštěvnosti lokality ani jejího
širšího okolí. Předpokládá se, že návštěvnost zůstane na současné úrovni 1650 osob. Kapacita
parkovišť umožňuje maximální počet 1550 (při vytíženosti 5 osob/automobil). I při započtení
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dalších návštěvníků, kteří se dopraví pěšky nebo skibusem, není pravděpodobné překročení
současné návštěvnosti.
Riziko přímého střetu ptáků se zařízením vleku
Při stavbě a zejména provozu plánovaného vleku nelze vyloučit riziko střetu letících
ptáků s lany a stožáry vleku. Zejména u tetřívka obecného jsou dokumentovány případy zabití
o stožáry a natažená lana lanovek, vleků a elektrického vedení. Toto riziko je minimalizováno
zmírňujícími opatřeními (lano bude v období mezi 15. dubnem a 15. říjnem sejmuto, dále
lano stávajícího vleku LV 1000 bude označeno).
Zmenšení plochy biotopu/typu stanoviště
V důsledku výstavby stožárů dojde k úbytku plochy typu přírodního stanoviště,
evropsky významného druhu a biotopů druhů ptáků na dotčeném území. Vzhledem k tomu, že
vlek je lokalizován na nově vybudovanou sjezdovku souběžně se stávajícím vlekem, k tomuto
úbytku dojde pouze v prostoru dolní stanice. Na ploše sjezdovky se v současnosti žádné typy
přírodních stanovišť nenacházejí.
Závěr
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že záměr „Lyžařský vlek Single, lyžařský areál
Lesní hřeben, Pomezní boudy“ nemá významně negativní vliv na Ptačí oblast Krkonoše ani
Evropsky významnou lokalitu Krkonoše.
Záměr má mírně negativní vliv na předměty ochrany EVL Krkonoše (zvonek český)
a PO Krkonoše (chřástal polní, tetřívek obecný, sýc rousný, datel černý).
ÚSES
Na území obce Malá Úpa se nacházejí regionální prvky ÚSES. Jedná se o regionální
biocentrum a regionální biokoridor. Pozemky určené pro realizaci záměru do těchto prvků
ÚSES nezasahují. Vliv lze proto označit za minimální.
Flóra, fauna, ekosystémy
Zájmové území leží v Krkonošském bioregionu. Přirozenou potenciální vegetací
zájmového území jsou smíšené horské lesy, zejména květnaté a klenové bučiny (Dentario
eneaphylli-Fagetum a Aceri-Fagetum) nebo horské acidofilní bučiny (Calamagrostio villosaeFagetum). Ve vyšších polohách byly tyto lesy střídány přirozenými smrčinami (Piceion
excelsae). K většímu odlesňování začalo docházet na přelomu 16. a 17. století. V této době
také začaly na mýtinách vznikat luční enklávy sloužící jako pastviny dobytka. Přirozenou
náhradní vegetací na odlesněných plochách jsou společenstva vlhčích květnatých luk svazu
Poo chaixii-Deschampsion caespitosae, v nivách a na prameništích vlhké louky svazu
Calthion, na sušších místech pak svazu Nardion. Maloplošně jsou přítomna i keříčková
společenstva svazu Vaccinion. Druhová i věková skladba okolních lesů je ovlivněna lesním
hospodařením, část porostů je přeměněna na kulturní smrčiny. Fauna zájmového území je
typická pro hercynská pohoří.
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Lokalita určená k výstavbě vleku se nachází na jihovýchodně orientovaném svahu
v nadmořské výšce 1050 - 1130 m.
Ze zvláště chráněných druhů byli pozorováni čmeláci rodu Bombus, ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obecná (Vipera berus) a zvonek
český (Campanula bohemica). Na loukách v širším okolí dolní stanice vleku se vyskytuje
řada dalších druhů živočichů včetně ohroženého hýla rudého (Carpodacus erythrinus) a silně
ohroženého chřástala polního (Crex crex). V horních partiích Lesního hřebene se pravidelně
vyskytuje silně ohrožený tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a sýc rousný (Aegolius funereus).
V území není vyloučen výskyt dalších zvláště chráněných hlodavců - plcha velkého (Glis
glis) a plšíka lískového (Muscardinus avellanarius).
Estetické kvality území a krajinný ráz
Zájmové území se nachází v obci Malá Úpa v katastrálním území Horní Malá Úpa
na jihovýchodním svahu východní části Lesního hřebene poblíž komunikace č. II/252. Nový
lyžařský vlek SINGLE bude umístěn po levé straně sjezdovky při pohledu od dolní stanice
do svahu. Celková délka bude 404,1 m.
V současné době je v zájmovém území již umístěn jeden vlek LV 1000. Zájmové
pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travní porost a lesní pozemky. Je počítáno
s tím, že plocha sjezdovky bude ponechána jako louka (na odlesněné půdě zatravněna)
a sklízena, eventuálně využívána jako pastvina.
Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 80 m jihovýchodně. Jedná se o penziony
při komunikaci č. II/252.
V souvislosti s realizací záměru dojde k ovlivnění krajinného rázu oblasti. Plánovaný
lyžařský vlek se stane novým technickým prvkem v krajině. Vliv lze označit jako mírně
negativní.
Hmotný majetek a kulturní památky
Na území obce Malá Úpa bylo vyhlášeno celkem dvacet nemovitých kulturních
památek. Dvě z nich jsou umístěné přímo v katastrálním území Horní Malá Úpa. Pozemky
určené pro realizaci záměru nejsou v bezprostřední blízkosti těchto objektů. Vliv lze proto
označit jako nulový
Realizací posuzované záměru nelze vyloučit vliv na území s archeologickými
památkami. Jestliže v průběhu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou
stavebníci povinni ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
umožnit záchranný archeologický výzkum.

Závěr
Oznámení na záměr „Jednomístný lyžařský vlek Single – Lyžařský areál Lesní hřeben,
Pomezní boudy“ bylo zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném znění a podle metodického pokynu odboru posuzování
vlivů na životní prostředí MŽP.
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S realizací záměru výstavby jednomístného lyžařského vleku Single v lyžařském
areálu Lesní hřeben. Pomezní boudy dle navrženého technického řešení lze souhlasit,
a to za podmínek respektování všech navržených doporučení a opatření.
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H. PŘÍLOHA
Příloha č. 1:

Výkresová dokumentace stavby

Příloha č. 2:

Biologické hodnocení

Příloha č. 3:

Hodnocení vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti

Příloha č. 4:

Stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha č. 5:

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací
dokumentace
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