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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
„Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, v rozsahu přílohy č. 3. Oznámení
slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Součástí oznámení jsou
v přílohové části doprovodné studie:
příloha č. 1: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Posouzení vlivu záměru – „Návrh výstavby lyžařských sjezdových
tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, květen 2015
příloha č. 2: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Biologické posouzení záměru „Výstavba lyžařských sjezdových tratí
a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa, prosinec 2012
POZN: Uváděná Příloha 2 (biologické posouzení) vznikla v rané přípravě záměru a mj. sloužila k detailnímu upřesnění
umístění jednotlivých objektů záměru. V příloze uvedené zákresy záměru tedy nejsou aktuální a jsou nyní v detailech
překonány. Nyní předkládané oznámení vychází z projektu, který je upřesněn mj. i díky doporučením, která vzešla
z biologického posouzení.

příloha č. 3: Ing. Milan Kábrt, Posouzení akustické situace technologického zařízení a provozu vozidel na
sjezdovce, Enviconsult, Česká Skalice, únor 2015.
Jedná se o druhé podání oznámení stejného záměru. V mezidobí mezi původním oznámením a druhým
podáním proběhla jednání s orgány státní správy a samosprávy a na základě těchto vzájemných konzultací
byly dopřesněny dílčí postupy při realizaci záměru. Projekt jako takový je nezměněný. Text oznámení je tak
proti předchozí verzi doplněn o podrobnější popisy výstavby záměru, jsou zdůrazněny opatření, která jsou
součástí projektu, byly aktualizovány popisné části oznámení, byl rozšířen popis stávajícího stavu rekreační
funkce území a z hlediska vlivů podrobněji rozebrán vliv na funkce lesa.
Oznamovaný záměr jsou dvě funkčně oddělené části, kdy každá řeší jedno problematické místo z hlediska
pohybu lyžařů v lyžařských areálech v Horní Malé Úpě a Dolní Malé Úpě.
První částí záměru je doplnění a renovace stávajících vleků a sjezdových tratí v území tak, aby vzniklo
oboustranné propojení stávajících lyžařských areálů U Kostela v Dolní Malé Úpě a Pomezní Boudy v Horní
Malé Úpě na sjezdových lyžích. Toho by mělo být dosaženo prodloužením stávajících vleků a sjezdovek a
také výstavbou nového vleku a sjezdovky a nového lyžařského sjezdového propojení formou lyžařské cesty.
Součástí záměru je doplnění sjezdovek systémem umělého zasněžování. Záměr nebude provozován mimo
světelnou periodu dne, součástí stavby není případné umělé osvětlení pro noční lyžování.
Realizace záměru umožní vyloučení současné skibusové dopravy mezi lokalitami (tj. zanikne 2 x 30 jízd
skibusu denně) a současně již nebude potřeba zajištění sjízdnosti komunikací, na kterých se skibusová
doprava provozuje (tj. zejména pravidelné frézování a odhrnování sněhu). Záměr maximálně využívá
stávajících zařízení a již užívaných lyžařských tratí, které dle potřeby rozšiřuje či doplňuje.
Záměr celkově nepředpokládá zvýšení počtu lyžařů v areálu. Cílem je zvýšení komfortu lyžování v areálu
tak, aby se udržely stávající počty rekreantů v lokalitě a nenastal jejich významnější úbytek. Dalším efektem
by mělo být co nejdelší setrváním ubytovaných rekreantů (lyžařů) v místě bez jejich přejíždění na okolní
střediska.
Druhou částí záměru je nové propojení stávající horní stanice lyžařského vleku U Kostela 1000 s horní částí
stávající sjezdové tratě tak, aby byl zajištěn plynulý a dnes chybějící spádově bezpečný průjezd od horní
stanice vleku na sjezdovku. Dnešní spádově nevyhovující propojení nebude již využíváno a bude zanecháno
přirozené sukcesi a stane se tak vhodným biotopem pro tetřívka.
Realizací záměru budou dotčeny pozemky v katastrálním území Dolní Malá Úpa a Horní Malá Úpa.
Přípravě na realizaci projektu předcházelo projednávání změny územního plánu (ÚP) obce. Změna ÚP
umožňuje kromě umístění jiných aktivit také umístění nyní oznamovaného záměru. Tato 1. změna ÚP obce
nabyla účinnosti v červenci 2014. Záměr je tedy v souladu s územním plánem obce (viz Obr. 2, str. 19 a
příloha H.I).
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Vzhledem k tomu, že záměrem je úprava stávajících a realizace nových sjezdových tratí a lyžařských vleků,
záměr dle přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, naplňuje dikci bodu II/10.7 (Sjezdové tratě,
lyžařské vleky, lanovky a související zařízení). Současně však je smyslem záměru propojení rekreačních a
sportovních areálů umístěných na území Krkonošského národního parku a záměr tak naplňuje dikci bodu
II/10.10 (Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných
podle zvláštních právních předpisů).
Současně nebyl stanovisky Správy Krkonošského národního parku (dále Správa KRNAP) zn. KRNAP
07958/2014 ze dne 3. 12. 2014 a KRNAP 07959/2014 ze dne 3. 12. 2014 vyloučen významný vliv obou částí
záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Krkonoše, nebo Ptačí
oblasti Krkonoše. Záměr je tak nutno oznámit i dle § 4, odstavce 1e, zákona č. 100/2001 Sb.
Oznamovaný záměr vyžaduje dle dnešní platné legislativy provedení zjišťovacího řízení, jehož cílem je,
ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., zjistit zda má významný vliv na životní prostředí a tedy zda nebude či
bude předmětem posuzování.
Z výše uvedených je zařazení do bodu II/10.10 rozhodující, tedy příslušným úřadem k tomuto záměru je
Ministerstvo životního prostředí.
Oznámení je zpracováno společností Amec Foster Wheeler s.r.o. (dříve AMEC s.r.o.) na základě objednávky
oznamovatele.
Do databáze firmy je záměr zařazen pod číslem C1824-15-0.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho parametrech a velikosti, jeho dopadech
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme přečtení závěrečné
kapitoly G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných vlivech.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příslušných kapitolách oznámení (viz následující obsah) a ve vyšší
podrobnosti pak v samostatných přílohách:
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Oznámení záměru

ČÁST A Údaje o oznamovateli
A.I

Obchodní firma

Miloš Haase

A.II

IČO

40106446

A.III Sídlo
Markoušovice 213
542 32 Velké Svatoňovice

A.IV Oprávněný zástupce oznamovatele
Miloš Haase
e-mail: haase(a)svs1.cz
tel:

+420 499 886 385
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Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

ČÁST B Údaje o záměru
B.I

Základní údaje

B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru
Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě
Zařazení záměru
Vzhledem k tomu, že záměrem je úprava stávajících a realizace nových sjezdových tratí a lyžařských vleků,
záměr dle přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění naplňuje dikci:
kategorie:

II

(záměry vyžadující zjišťovací řízení)

bod:

10.7

Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení

sloupec:

B

příslušný úřad je Krajský úřad Královéhradeckého kraje

současně je záměrem propojení rekreačních a sportovních areálů umístěných na území Krkonošského
národního parku, tedy záměr také naplňuje dikci:
kategorie:

II

(záměry vyžadující zjišťovací řízení)

bod:

10.10

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

sloupec:

B

příslušný úřad je Ministerstvo životního prostředí

Současně nebyl stanovisky Správy KRNAPu (zn. KRNAP 07959/2014 ze dne 3. 12. 2014 a KRNAP
07958/2014 ze dne 3. 12. 2014) vyloučen významný vliv obou částí záměru na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality Krkonoše, nebo ptačí oblasti Krkonoše. Záměr je tak
nutno oznámit i dle:
§ 4, odstavce 1e, zákona č. 100/2001 Sb.
Z výše uvedených je zařazení do bodu II/10.10 rozhodující, tedy příslušným úřadem k tomuto záměru je
Ministerstvo životního prostředí.

B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Hlavním účelem záměru je doplnit a renovovat stávající vleky a sjezdové tratě v území tak, aby vzniklo
oboustranné propojení stávajících lyžařských areálů U Kostela v Dolní Malé Úpě a Pomezní Boudy v Horní
Malé Úpě na sjezdových lyžích. Cílem je vyloučit v zimní rekreační sezóně současnou skibusovou dopravu
mezi uvedenými areály. Tím zanikne nejen provoz skibusu, ale i nutná údržba a udržování sjízdnosti místní
komunikace (pluhování, frézování aj.), na které se skibusová doprava provozuje. K zajištění záměru bude
potřebné prodloužit některé ze stávajících vleků a související sjezdovky, výstavbu nového vleku a sjezdovky
vč. doprovodné infrastruktury a realizaci nových lyžařských propojů.
Dále záměr řeší plynulý a dnes chybějící spádově bezpečný přejezd lyžařů od horní stanice stávajícího vleku
U kostela 1000 (poblíž kóty Pomezní hřeben) na stávající sjezdovku.
Záměr nebude provozován mimo světelnou periodu dne, tedy nebude realizováno umělé osvětlení tratí.
Oznamovaný záměr nesměřuje ke zvýšení počtu lyžujících v území, ale k zajištění vzájemné dostupnosti
stávajících areálů na sjezdových lyžích.
Základní kapacity objektů záměru jsou uvedeny níže. Uvedené přepravní kapacity vleků jsou hodnoty
maximální, dané výkonem motorů. Jedná se o přepravní kapacitu, která může být krátkodobě dosahována
například při nárazovém příchodu lyžařů. Protože je ale středisko primárně využíváno zejména rodinami s
malými dětmi a méně náročnými lyžaři, je z provozu stávajících zařízení v území vysledováno, že míra
skutečného vytížení strojních (uváděných) kapacit přepravních zařízení zde dosahuje v průměrném
ustáleném sezónním ukazateli do cca 30%.
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Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

SO 01 - Lyžařský vlek „Pomezky 2“ včetně stanic
Předpokládá se realizace nového vleku s jednomístnými bubínkovými nebo teleskopickými unašeči, délkou
525 m a obslužnými objekty při dolní a horní stanici. Součástí také bude souběžná cca 22 m široká
sjezdovka. Záměr bude umístěn na stávajících loukách v Horní Malé Úpě, které nebude třeba nijak
upravovat. Záměr je umisťován v souběhu se stávající zpevněnou komunikací.
Základní kapacitní parametry:
Zastavěné plochy celkem (dolní + horní stanice = 42 + 11,5)
Zpevněné plochy celkem (u dolní + horní stanice výhled = 14 + 4)
Plochy trvale dotčené stavebním objektem celkem (zast. + zpev.)
Celková energetická bilance pro objekt
Energetická potřeba pro stanice
Energetická potřeba technologie
Plochy určené k trvalému vynětí ze ZPF (dolní stanice)
Předpokládaný rozsah zájmového území (cca)
Předpokládaná maximální personální potřeba ve směně (dohled)
Celková předpokládaná potřeba pitné vody v rámci objektu
(potřeba zajištěna primárně ve stávajícím obslužném objektu „Pomezky“ – Horní Malá Úpa)

Celková předpokládaná produkce splaškových vod v rámci objektu

2

53,5 m
2
18 m
2
72,0 m
71,0 kW
36,0 kW
35,0 kW
2
56 m
1,3 ha
2 pracovníci
3
46 m /rok
3

41,4 m /rok

(produkce zachycena primárně ve stávajícím obslužném objektu „Pomezky“ – Horní Malá Úpa)

Přepravní kapacita PS-01 (maximální teoretická dle výkonu motoru)
Předpokládaná výšková úroveň ± 0,000 dolní stanice (vlek hnací + nap.)
Předpokládaná výšková úroveň ± 0,000 horní stanice (i vlek vratná)
Rozsah využívání zařízení v kalendářním roce (pouze zima)

900 os/hod
1 000,70 m n. m.
1 042,40 m n. m.
5 měsíců

SO 02 - Prodloužení lyžařského vleku „Černá Voda“ včetně stanic
a
SO 03 - Sjezdovka „Černá Voda“
Jde o rekonstrukci a prodloužení stávajícího jednomístného vleku v jeho dolní i horní části na celkovou délku
424,5 m a realizaci obslužných objektů při dolní a horní stanici. Umístění dolní části vleku umožňuje snadné
přejetí z a na připravovaný vlek a sjezdovku Pomezky 2. Horní stanice je na linii nynější běžkařské trasy, po
které je možný sjezd po spádu do areálu U Kostela. Souběžně s vlekem bude na stávajících loukách a
v horní části také na náletem zarostlém pozemku prodloužena sjezdovka.
Základní kapacitní parametry:
2
Zastavěné plochy celkem (horní stanice)
11,5 m
2
Zpevněné plochy celkem (u horní stanice výhled)
8,5 m
2
Plochy trvale dotčené stavebním objektem celkem (zast. + zpev.)
20 m
Celková energetická bilance pro objekt
53 kW
Energetická potřeba pro stanici
12,0 kW
Energetická potřeba technologie
41,0 kW
2
Plocha využívaná v rámci PUPFL (objekt horní stanice – trvalé vynětí)
20 m
2
Plochy určené k trvalému omezení funkce lesa z PUPFL (sjezdovka)
6 098 m
Předpokládaný rozsah zájmového území (cca)
1,4 ha
Stávající personál na upravovaných přepravních zařízeních
1 pracovník
Záměrem vytvořená nová sezónní pracovní místa (dohled)
1 pracovník
3
Celková předpokládaná potřeba pitné vody v rámci objektu
16 m /rok
(potřeba zajištěna ve stávajícím obslužném objektu „Pomezky“ – Horní Malá Úpa)
3
Celková předpokládaná produkce splaškových vod v rámci objektu
14,4 m /rok
(produkce zachycena ve stávajícím obslužném objektu „Pomezky“ – Horní Malá Úpa)
Původní přepravní kapacita vleku (cca)
372 os/hod
Nová přepravní kapacita (maximální teoretická dle výkonu motoru)
895 os/hod
Předpokládaná výšková úroveň ± 0,000 dolní stanice (vlek hnací + nap.)
981,80 m n. m.
Předpokládaná výšková úroveň ± 0,000 horní stanice (i vlek vratná)
1069,90 m n. m.
Rozsah využívání zařízení v kalendářním roce (pouze zima)
5 měsíců
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Oznámení záměru

SO 04 - Lyžařský vlek „U Kostela 430“ včetně stanic
a
SO 05 - Sjezdovka „U Kostela 430“
Jde o rekonstrukci stávajícího jednomístného vleku (U Kostela 300) včetně sjezdové tratě. Vlek bude mírně
odkloněn vlevo a v horní části prodloužen na 435 m a bude vybaven dvoumístnými unašeči. U horní stanice
bude vybudován obslužný objekt a bude zde realizována lyžařská cesta k vleku Černá Voda (viz SO 07).
Základní kapacitní parametry:
2
Zastavěné plochy celkem (horní stanice)
11,5 m
2
Zpevněné plochy celkem (u horní stanice výhled)
4m
2
Plochy trvale dotčené stavebním objektem celkem (zast. + zpev.)
16 m
Celková energetická bilance pro objekt
52 kW
Energetická potřeba pro stanici
12,0 kW
Energetická potřeba technologie
40,0 kW
2
Plocha využívaná v rámci PUPFL (objekt horní stanice – trvalé odnětí)
16 m
2
Plochy určené k trvalému omezení funkce lesa z PUPFL (sjezdovka)
4 554 m
Předpokládaný rozsah zájmového území (cca)
1,5 ha
Stávající personál na upravovaných přepravních zařízeních
1 pracovník
Záměrem vytvořená nová sezónní pracovní místa (dohled)
1 pracovník
3
Celková předpokládaná potřeba pitné vody v rámci objektu
16 m /rok
(potřeba zajištěna ve stávajícím obslužném objektu „U Kostela“ – Dolní Malá Úpa)
3
Celková předpokládaná produkce splaškových vod v rámci objektu
14,4 m /rok
(produkce zachycena ve stávajícím obslužném objektu „U Kostela“ – Dolní Malá Úpa)
Původní přepravní kapacita vleku (cca)
293 os/hod
Nová přepravní kapacita (maximální teoretická dle výkonu motoru)
1 100 os/hod
Předpokládaná výšková úroveň ± 0,000 dolní stanice (vlek hnací+nap.)
1 026,70 m n. m.
Předpokládaná výšková úroveň ± 0,000 horní stanice (i vlek vratná)
1 105,80 m n. m.
Rozsah využívání zařízení v kalendářním roce (pouze zima)
5 měsíců
SO 06 - Propojení lyžařského vleku „Pomezky 2“ a lyžařského vleku „Černá Voda“
Využívá stávající asfaltové komunikace v délce 201 m.
Předpokládaný rozsah zájmového území (cca)
Záměrem vytvořená nová sezónní pracovní místa (údržba sněhu)
Rozsah využívání plochy k lyžování v kalendářním roce (pouze zima)

0,13 ha
započítáno v rámci SO 08
5 měsíců

SO 07 - Propojení lyžařského vleku „U Kostela 430“ a lyžařského vleku „Černá Voda“
Jde o vytvoření 6 m širokého a cca 763 m dlouhého průseku lesním porostem. Průsek bude sloužit
k jednosměrnému přesunu lyžařů od horní stanice vleku U Kostela 430 ke sjezdovce Černá Voda.
2

Plocha využívaná v rámci PUPFL (propojení – návrh trvalé omezení funkce lesa) 4 683 m
Předpokládaný rozsah zájmového území (cca)
0,5 ha
Záměrem vytvořená nová sezónní pracovní místa (údržba sněhu)
započítáno v rámci SO 08
Rozsah využívání plochy k lyžování v kalendářním roce (pouze zima)
5 měsíců
SO 08 – Umělé zasněžování, Horní Malá Úpa
Zasněžování je řešeno novým (prodlužovaným) výtlačným řadem (SO 08.1), napojeným na stávající výtlačný
řad v k.ú. Horní Malá Úpa, vedeným z obslužného objektu vybudovaného v rámci lyžařského areálu „Lesní
hřeben“. Potrubí bude uloženo ve výkopu/rýze cca 60-100 cm široké a 160-200 cm hluboké.
Základní energetická potřeba pro zasněžovací zařízení
112 kW
Předpokládaná personální potřeba ve směně (zejména zasněžování)
2 pracovníci
3
Celková předpokládaná potřeba pitné vody v rámci objektu
16 m /rok
(potřeba zajištěna ve stávajícím obslužném objektu „Pomezky“ – Horní Malá Úpa)
3
Celková předpokládaná produkce splaškových vod v rámci objektu
14,4 m /rok
(produkce zachycena ve stávajícím obslužném objektu „Pomezky“ – Horní Malá Úpa)
Rozsah využívání zařízení v kalendářním roce (pouze zima)
5 měsíců
Předpokládaný počet používaných sněžných děl (v případě využití stávající technologie investora)
2 ks nebo
Předpokládaný počet používaných sněžných děl (v případě využití prostředků v tichém provedení, alt. v kombinaci se
stávajícími)
2 až 4 ks
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SO 08.1 Výtlačný řad
Maximální průtok ve výtlačném řadu
Celková délka výtlačného řadu
Celkové převýšení trasy potrubí (od nejnižšího po nejvyšší bod)
Průměrný spád potrubí
Požadovaný přetlak na jednom hydrantu
Požadovaný průtok na jednom hydrantu

QC = 30,0 l/s
L = 1 341,0 m
H = 89 m
J = cca 13,0 %
P = 1,5 MPa
Q = 7,5 l/s

SO 09 – Umělé zasněžování, Dolní Malá Úpa
Jedná se o realizaci výtlačného řadu vedoucího podél prodloužené sjezdovky „U Kostela 430“. Zasněžování
je řešeno novým výtlačným řadem, napojeným na stávající výtlačný řad z objektu čerpací stanice
vybudovaného v rámci lyžařského areálu „U Kostela“. Potrubí bude uloženo ve výkopu/rýze cca 60-100 cm
široké a 160-200 cm hluboké.
Základní energetická potřeba pro zasněžovací zařízení
112 kW
Záměrem vytvořená nová sezónní pracovní místa (zasněžování a údržba sněhu) 1 pracovník
3
Celková předpokládaná potřeba pitné vody v rámci objektu
8 m /rok
(potřeba zajištěna ve stávajícím obslužném objektu „U Kostela“ – Dolní Malá Úpa)
3
Celková předpokládaná produkce splaškových vod v rámci objektu
7,2 m /rok
(produkce zachycena ve stávajícím obslužném objektu „U Kostela“ – Dolní Malá Úpa)
Rozsah využívání zařízení v kalendářním roce (pouze zima)
5 měsíců
Předpokládaný počet používaných koncových elementů (v případě využití stávající technologie investora)
1 ks nebo
Předpokládaný počet používaných koncových elementů (v případě využití prostředků v tichém provedení, alt. v kombinaci
se stávajícími)
2 až 3 ks
SO 09.1 Výtlačný řad
Maximální průtok ve výtlačném řadu
Celková délka výtlačného řadu
Celkové převýšení trasy potrubí (od nejnižšího po nejvyšší bod)
Průměrný spád potrubí
Požadovaný přetlak na jednom hydrantu
Požadovaný průtok na jednom hydrantu

QC = 30,0 l/s
L = 391,5 m
H = 66 m
J = cca 17,0 %
P = 1,5 MPa
Q = 7,5 l/s

Propojení lyžařského vleku a sjezdovky „U Kostela 1000“
Jedná se o vytvoření průseku cca 10 m širokého a cca 212 m dlouhého lesním porostem (převážně borovice
kleč) mezi horní stanicí stávajícího vleku a nynější sjezdovkou tak, aby byl zajištěn plynulý spádově
odpovídající a bezpečný průjezd lyžařů od vleku na sjezdovku. Stávající propoj, který je bez podélného
spádu, bude ponechán k samovolné sukcesi a nebude dále areálem využíván.
Celkově dotčená plocha
Plochy určené k trvalému omezením funkcí lesa z PUPFL

B.I.3

2

2 182 m
2
2 113 m

Umístění záměru

Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky

Královehradecký
Malá Úpa
Horní Malá Úpa (k.ú.690376)
Dolní Malá Úpa (k.ú.690368)
viz Tab. 1 (str. 15)

Záměr je umisťován v obci Malá Úpa a zasahuje do katastrálních území obce Horní Malá Úpa a Dolní Malá
Úpa. Dotčení pozemků je svázáno s podmínkou potřebné přirozené svažitosti terénu z důvodu zajištění
plynulé průjezdnosti na lyžích v zimní rekreační sezóně (viz Obr. 1, str. 17).
V katastru Horní Malá Úpa je záměr umisťován následně (popis od severu k jihu). Horní stanice nového
vleku Pomezky 2 je umístěna blízko centra obce (prostor stávajícího rekreační objektu Hořec), pokračuje
ve spádu po lučních plochách souběžně pod obslužnou komunikací nad pravým břehem potoka Černá Voda
ke spodní stanici vleku. Krátký propoj od spodní stanice Pomezky 2 ke spodní stanici vleku Černá Voda
vede po místní komunikaci. V blízkosti soutoku vodoteče Černá Voda s levostranným přítokem (Kolbenův
potok) trasa překračuje na levý břeh po stávajícím mostě u ČOV k nové spodní stanici vleku a sjezdovky
Černá Voda. Odtud pak je dotčen pás v území v linii stávajícího vleku a sjezdovky Černá Voda (souběžně s
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Kolbenovým potokem podél pravého břehu) až překříží místní komunikaci u Nových Domků, která je dnes
mj. užívaná jako trasa skibusu. V tomto místě bude ústit nový sjezdový spádový propoj mezi horní stanicí
vleku U Kostela 430 (dnes U Kostela 300) a sjezdovkou Černá Voda.
Vlek a sjezdovka bude prodloužena dále proti toku k JV až k lesní cestě, která slouží v zimním období jako
běžkařská trasa z Horní Malé Úpy k chatě Moravance v Dolní Malé Úpě. Zde nad cestou bude realizována
horní stanice lanovky. Běžkařská trasa bude využívána i sjezdaři pro plynulé spádové přejetí lyžařů
do prostoru sjezdovek a vleků U Kostela v Dolní Malé Úpě.
Na katastru Dolní Malé Úpy jsou dotčeny pozemky vlevo od stávajícího vleku U Kostela 300 ve směru
prodloužení horní části a dále pruh nového propojení od horní stanice vleku U Kostela 1000 na navazující
sjezdovku.
Umístění záměru v území je patrné z Obr. 1, str. 17 a přílohy č. 4.
Tab. 1

Dotčené pozemky

PROPOJENÍ LYŽAŘSKÉHO VLEKU A SJEZDOVKY "U KOSTELA 1000" - SAMOSTATNĚ ŘEŠENÁ STAVBA
kat. ú.

p.č.

kultura

míra dotčení a podobně

DMÚ
DMÚ
DMÚ
DMÚ

50/1
50/3
50/4
50/5

lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
lesní pozemek

124 m2 - propojením lyžařského vleku a sjezdovky (U Kostela 1000)
69 m2 - propojením lyžařského vleku a sjezdovky (U Kostela 1000)
stávající trasa vleku – nynější napojení před vratnou (koncovou) stanicí
1 989 m2 - propojením lyžařského vleku a sjezdovky (U Kostela 1000)

SO 01 LYŽAŘSKÝ VLEK "POMEZKY 2" VČETNĚ STANIC
kat. ú.
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ

p.č.
70/1
72
88/3
91/1
91/3
91/4
93
107

HMÚ

126

HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ

158/2
159
166/2
166/5
427

kultura
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
zastav. plocha a
nádvoří
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha

míra dotčení a podobně
sítěmi
sítěmi
sítěmi
sítěmi
sítěmi
sítěmi
2 915 m2 - nový lyžařský vlek a sjezdovka (Pomezky 2), dolní stanice (Pomezky 2), sítě
4 425 m2 - novým lyžařským vlekem a sjezdovkou (Pomezky 2), sítěmi
848 m2 - novým lyžařským vlekem a sjezdovkou (Pomezky 2), horní stanicí (Pomezky 2), sítěmi
634 m2 - novým lyžařským vlekem a sjezdovkou (Pomezky 2), sítěmi
969 m2 - novým lyžařským vlekem a sjezdovkou (Pomezky 2), sítěmi
811 m2 - novým lyžařským vlekem a sjezdovkou (Pomezky 2), sítěmi
2 009 m2 - novým lyžařským vlekem a sjezdovkou (Pomezky 2), sítěmi
komunikačním napojením, sítěmi

SO 02 PRODLOUŽENÍ LYŽAŘSKÉHO VLEKU "ČERNÁ VODA" VČETNĚ STANIC
SO 03 SJEZDOVKA "ČERNÁ VODA“ (KOMENTÁŘ K LESNICKÝM OPATŘENÍM)
kat. ú.

p.č.

kultura

míra dotčení a podobně

HMÚ
HMÚ
HMÚ

1/3
72
73/2

ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost

HMÚ

80/1

lesní pozemek

HMÚ

73/1

trvalý travní porost

HMÚ

73/3

trvalý travní porost

HMÚ

74/1

trvalý travní porost

stávající dolní stanicí vleku
sítěmi
33 m2 - novou prodlužovanou sjezdovkou (Černá Voda)
6 118 m2 - novou prodlužovanou částí původního lyžařského vleku a sjezdovky (Černá Voda),
horní stanicí (Černá Voda), sítěmi
2 416 m2 - původní částí lyžařského vleku a sjezdovkou následně prodlužovaných (Černá
Voda), sítěmi, lokálně upravovanou příjezdovou komunikací, zpevněnými plochami
62 m2 - novou prodlužovanou částí původního lyžařského vleku a sjezdovky (Černá Voda),
sítěmi, stávající příjezdovou komunikací, zpevněnými plochami
5 201 m2 - původní částí lyžařského vleku a sjezdovkou následně prodlužovaných (Černá
Voda), sítěmi

HMÚ

198

HMÚ

401

zastav. plocha a
nádvoří
ostatní plocha

HMÚ

418

ostatní plocha

HMÚ

537/2

vodní ploha

C1824-15-0/Z01

stávající dolní stanící vleku
komunikačním napojením
91 m2 - novou prodlužovanou částí původního lyžařského vleku a sjezdovky (Černá Voda),
sítěmi
sítěmi
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SO 04 LYŽAŘSKÝ VLEK "U KOSTELA 430" VČETNĚ STANIC
SO 05 SJEZDOVKA "U KOSTELA 430 (KOMENTÁŘ K LESNICKÝM OPATŘENÍM)
kat. ú.

p.č.

kultura

HMÚ

80/1

lesní pozemek

DMÚ

50/1

lesní pozemek

DMÚ

20/3

trvalý travní porost

DMÚ

27/2

trvalý travní porost

DMÚ

29/2

ostatní plocha

DMÚ

29/3

trvalý travní porost

DMÚ

29/4

ostatní plocha

míra dotčení a podobně
130 m2 - novou prodlužovanou částí původního lyžařského vleku a sjezdovky (U Kostela 430),
sítěmi
4 249 m2 - novou prodlužovanou částí původního lyžařského vleku a sjezdovky (U Kostela 430),
horní stanicí (U Kostela 430), sítěmi
1 015 m2 - stávající lyžařskou sjezdovkou (U Kostela 430)
5 197 m2 - původní částí lyžařského vleku a sjezdovkou následně prodlužovaných (U Kostela
430), stávající dolní stanicí, sítěmi
58 m2 - původní částí lyžařského vleku a sjezdovkou následně prodlužovaných (U Kostela 430),
sítěmi
4 059 m2 - původní částí lyžařského vleku a sjezdovkou následně prodlužovaných (U Kostela
430), sítěmi
142 m2 - původní částí lyžařského vleku a sjezdovkou následně prodlužovaných (U Kostela
430), sítěmi

SO 06 PROPOJENÍ LYŽAŘSKÉHO VLEKU "POMEZKY 2" A LYŽAŘSKÉHO VLEKU "ČERNÁ VODA"
kat. ú.

p.č.

kultura

HMÚ

73/1

trvalý travní porost

HMÚ

73/3

trvalý travní porost

HMÚ

401

ostatní plocha

HMÚ
HMÚ

427
537/2

ostatní plocha
vodní plocha

míra dotčení a podobně
36 m2 - propojením lyžařských vleků a sjezdovek (Pomezky 2 - Černá Voda), komunikačním
napojením, lokálně upravovanou příjezdovou komunikací, zpevněnými plochami
81 m2 - propojením lyžařských vleků a sjezdovek (Pomezky 2 - Černá Voda), komunikačním
napojením, lokálně upravovanou příjezdovou komunikací, zpevněnými plochami
137 m2 - propojením lyžařských vleků a sjezdovek (Pomezky 2 - Černá Voda), komunikačním
napojením, lokálně upravovanou příjezdovou komunikací, zpevněnými plochami
978 m2 - propojením lyžařských vleků a sjezdovek (Pomezky 2 - Černá Voda)
69 m2 - propojením lyžařských vleků a sjezdovek (Pomezky 2 - Černá Voda)

SO 07 PROPOJENÍ LYŽAŘSKÉHO VLEKU "U KOSTELA 430" A LYŽAŘSKÉHO VLEKU "ČERNÁ VODA"
kat. ú.

p.č.

kultura

míra dotčení a podobně

HMÚ

80/1

lesní pozemek

4 683 m2 - propojením lyžařských vleků a sjezdovek (U Kostela 430 - Černá Voda)

SO 08 UMĚLÉ ZASNĚŽOVÁNÍ, HORNÍ MALÁ ÚPA (VÝTLAČNÝ ŘAD + PROPOJE A OVLÁDÁNÍ)
kat. ú.

p.č.

kultura

míra dotčení a podobně

HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ

70/1
72
73/1
74/1
80/1
88/3
91/3
93
107

výtlačný řad, kabelizace, startovací jáma protlaku, protlak, chráničky
výtlačný řad, kabelizace, zachytací jáma protlaku, protlak, chráničky
výtlačný řad, kabelizace, chráničky
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
výtlačný řad, kabelizace
výtlačný řad, kabelizace, zachytací jáma protlaku, protlak, chráničky
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár), startovací jáma protlaku, protlak, chráničky,
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)

HMÚ

126

HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ
HMÚ

158/2
159
162
163/1
163/3
166/2
166/5
418
427
456/1
537/2
547
548

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
lesní pozemek
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
zastav. plocha a
nádvoří
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

výtlačný řad, kabelizace
výtlačný řad, kabelizace, zachytací jáma protlaku, protlak, chráničky, hydranty, děla (stožár)
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
výtlačný řad, kabelizace, startovací jáma protlaku, protlak, chráničky
výtlačný řad, kabelizace
výtlačný řad, kabelizace, napojení na stávající umělé zasněžování
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
výtlačný řad, kabelizace
výtlačný řad, kabelizace, zachytací jáma protlaku, protlak, chráničky
výtlačný řad, kabelizace, protlak, chráničky
výtlačný řad, kabelizace, chráničky
výtlačný řad, kabelizace, startovací jáma protlaku, protlak, chráničky
výtlačný řad, kabelizace, protlak, chráničky

SO 09 UMĚLÉ ZASNĚŽOVÁNÍ, DOLNÍ MALÁ ÚPA (VÝTLAČNÝ ŘAD + PROPOJE A OVLÁDÁNÍ)
kat. ú.

p.č.

kultura

míra dotčení a podobně

HMU
DMÚ
DMÚ
DMÚ
DMÚ
DMÚ

80/1
27/2
29/2
29/3
29/4
50/1

lesní pozemek
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
lesní pozemek

výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
napojení na stávající umělé zasněžování, výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
výtlačný řad, kabelizace
výtlačný řad, kabelizace, hydranty, děla (stožár)
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Obr. 1

Lokalizace oznamovaného záměru – širší vazby, (vybarvené plochy budou pokryty umělým sněhem)
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Územně plánovací situace
Záměr je umisťován do území v souladu s územním plánem, viz část H oznámení. Umístění jednotlivých
staveb záměru bylo podrobně prověřováno v rámci přípravy změny č. 1 územního plánu obce. Tato změna
ÚP oznamovaný záměr zahrnuje a s jeho funkcí, potřebami a vlivy počítá.
Je konstatováno, že navržené řešení území je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací z 8. 8.
2006, která byla aktualizována změnou č. 1 vydanou dne 20. 6. 2014 (účinnosti nabyla v červenci 2014).
V rámci změny č. 1 ÚP byl mj. vznesen a akceptován požadavek na změnu funkčního využití vymezených
částí území v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa v rozsahu potřeb oznamovaného záměru. Tyto
plochy jsou nyní v ÚP vymezeny jako plochy PL1 (polyfunkční plochy přírodního charakteru využívané pro
sjezdové lyžování).
Tato změna ÚP je patrná na Obr. 2 (str. 19, červeně ohraničené plochy s kódem 40/1a-g).
Oznamovaný záměr musí splňovat následující regulativy pro novou funkční plochu PL1:
PL1 – Polyfunkční plochy přírodního charakteru, využívané pro sjezd. lyžování
9.a.1. Hlavní:
-

Sjezdové lyžování.

9.a.2. Přípustné:
-

Sjezdové tratě pro lyžování, lyžařská dopravní zařízení, infrastruktura umělého zasněžování, služby
pro lyžaře.

9.a.3. Nepřípustné:
-

Na všech úsecích lyžařských vleků a sjezdových tratí není přípustné šíření světelných emisí
osvětlovací soustavy do okolního prostředí.
Na částech lyžařských vleků a sjezdových tratí nacházejících se v lesním prostředí či v jeho blízkosti
(U Kostela 1000, U Kostela 420, Černá voda – vždy horní části) není přípustná instalace trvalé
ochranné sítě a ostatních bezpečnostních prvků ohrožujících ptáky.
(Poznámka zpracovatele oznámení: vlek a sjezdová trať U Kostela 420 je totožná s dnes užívaným názvem U Kostela 430).

-

Nepřípustné jsou všechny činnosti neuvedené v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném
využití a činnosti s nimi nesouvisející.

9.a.4. Podmíněně přípustné využití:
-

Alternativní letní využití jako sportovní plochy, ošetřování jako luční porost bez negativních dopadů
na biotopy v území.

9.a.5. Podmínky prostorového uspořádání:
-

-

Patky sloupů lanovek neumisťovat do pramenišť, potoků a podmáčených ploch.
Neprovádět žádné úpravy vodních toků, zejména neprovádět zpevňování břehů, zatrubňování a
drenáže svahů.
Neprovádět žádné výsadby stanovištně nepůvodních dřevin ani okrasných rostlin.
Zimní úpravu sjezdových tratí rolbou a provoz lyžařských sjezdových tratí provádět pouze
za dostatečné sněhové pokrývky, aby nedocházelo k narušování či strhávání travního drnu v lučních
porostech.
U lyžařských vleků, které se nachází v lesním prostředí či v jeho blízkosti (U Kostela 1000, U Kostela
420, Černá Voda – vždy horní část) po skončení lyžařské sezóny lana buď sundat ze sloupů,
případně ponechat, avšak umístit na ně viditelná plašící označení v rozestupu cca 10 m.

-

(Poznámka zpracovatele oznámení: vlek a sjezdová trať U Kostela 420 je totožná s dnes užívaným názvem U Kostela 430).

-

Stavební práce, mezideponie materiálu a pojezdy mechanizace musí být situovány pouze
do prostoru stavebních objektů a jejich bezprostředního okolí, tj. mimo okolní luční či lesní plochy.
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Obr. 2

Územní plán Malá Úpa, změna č. 1 – koordinační výkres – výřez (plochy 40/1a-g určené pro záměr)
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B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru
Záměr reaguje na dlouhodobě projednávaný požadavek plynulého propojení stávajících lyžařských areálů
v Malé Úpě, aby bylo možné následně vyloučit současnou skibusovou dopravu mezi lokalitami U Kostela
v Dolní Malé Úpě a Pomezní Boudy v Horní Malé Úpě. Záměrem je výstavba či úpravy lyžařských
(sezónních) sjezdových ploch, technických zařízení a sítí. Záměr nesměřuje ke zvýšení počtu rekreantů
v území, ale k zajištění vzájemné dostupnosti areálů na sjezdových lyžích a zvýšení komfortu pro stávající
lyžaře. Cílem je udržení stávajícího počtu rekreantů v lokalitě tak, aby nenastával jejich úbytek. Dalším
efektem by mělo být delší setrvání ubytovaných rekreantů (lyžařů) v místě bez přejíždění na okolní střediska.
Jedná se tak o změnu dokončené stavby (prodloužení stávajících vleků, systému umělého zasněžování a
rozšíření sjezdovek), a také o výstavbu nového vleku, sjezdovky a doprovodné infrastruktury a nových
lyžařských tras - propojů. V části území půjde o změnu využití území, protože vlastní sjezdovka není ze
stavební povahy stavebním dílem a jde jen o vyčlenění pruhové linie v území s novým funkčním využitím či
dílčím omezením původního využití. Tyto plochy budou v zimním období udržovány s cílem zajistit a
udržovat dostatečnou sněhovou pokrývku pro zajištění jejich funkce.
Záměr nebude provozován mimo světelnou periodu dne, tedy nebude realizováno umělé osvětlení tratí.
Díky vyloučení současné skibusové dopravy mezi lokalitami Pomezní Boudy v Horní Malé Úpě a U Kostela
v Dolní Malé Úpě nebude již v zimním období udržována sjízdnost stávající komunikace (nebude nutné
odhrnovat či odfrézovávat sníh, případně provádět posyp). Komunikace bude uvolněna pro nenáročnou
lyžařskou turistiku.
Možnost kumulace s jinými záměry
Záměr nesměřuje ke zvýšení počtu rekreantů v území, který je dán kapacitou ubytovacích zařízení a
omezeným počtem parkování v obci. Záměr zvyšuje kvalitu stávajících provozovaných vleků jejich
rekonstrukcí a doplněním technologie zasněžování a doplněním lyžařského areálu o nová propojení, vlek a
sjezdovku. Kumulativně se záměr může projevit zvýšením potřeby vody v areálu pro zasněžování větších
ploch (rozsah závisí na klimatických podmínkách, tedy v případě malého množství přírodního sněhu), lze
také očekávat zvýšení spotřeby elektrické energie v území (provoz zasněžovacích děl, pohon nového vleku),
hlukové působení.
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území lze považovat zejména další případnou novou
výstavbu v blízkém okolí záměru, včetně záboru lučních pozemků pro stavební účely. Dále je nutno
zohlednit stávající rekreační využívání dotčených pozemků a jejich okolí. Část záměru nahrazuje stávající
lyžařské sjezdové tratě – Černá Voda, U Kostela 300, propoj vleku a sjezdovky U kostela 1000, územím
prochází zimní a letní turistické trasy a nachází se zde řada rekreačních objektů. Významná je také
existence stávajícího, poměrně rozsáhlého lyžařského areálu v oblasti Pomezního hřebene. Do úvahy
přichází též dopravní využívání území – zájmovým územím prochází několik zpevněných a nezpevněných
komunikací. V současné době je tedy zájmové území a jeho bezprostřední okolí již značně dotčeno
turistickým ruchem.
Dle údajů uvedených v informačním systému EIA/SEA (viz http://www.cenia.cz) v prostoru jižně od záměru
proběhlo posouzení výstavby 3 domů pro rodinnou rekreaci (Rekreační domy XB1 Projects, 08/2011)
na pozemku p.č. 144/2. Tento záměr byl posuzován a významně negativní vlivy záměru byly vyloučeny
(Banaš 2011a, b). Proběhlo zjišťovací řízení a na základě informací uvedených v oznámení, písemných
vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení
dospěl příslušný úřad k závěru (č. j: 81851/ENV/1,19. 11. 2011), že záměr „Rekreační domy XB1 Projects,
Malá Úpa“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Také proběhlo zjišťovací řízení pro záměr výstavby dvou rekreačních chalup jihovýchodně od řešeného
území (záměr „využití pozemků p.č. 155/4 a 155/5 v k.ú. Horní Malá Úpa pro výstavbu 2 objektů pro
rodinnou rekreaci, zpracovatel oznámení: Ing. Jarmila Paciorková, posouzení podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb. RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., prosinec 2012), vedené KÚ Královéhradeckého kraje jako
řízení č. EIA_HKK649. Příslušný úřad dospěl k závěru (č. j: 2388/ZP/2013-čr ,13. 3. 2013), že záměr nemá
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Dalším záměrem je plánovaná výstavba tří budov s rekreačně obytnou funkcí v prostoru Horní Malé Úpy
západně od záměru (OV6154, „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a
výstavba na p. p. č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“, zpracovatel oznámení: Mgr. Jana Švábová
Nezvalová, posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. RNDr. Marek Banaš ,Ph.D.). MŽP dospělo
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v rámci zjišťovacího řízení k názoru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován
podle zákona (č. j. 51843ENV/13, ze dne 24. 7. 2013).
Nejnovějším záměrem v území, uvedeným v informačním systému EIA/SEA, je podlimitní oznámení
rekonstrukce ČOV Černá Voda. Ve stanovisku Správy Krkonošského národního parku (Správy KRNAP)
z hlediska možného vlivu na soustavu Natura 2000 byl vyloučen významný vliv záměru na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvosti EVL Krkonoše a PO Krkonoše, dle sdělení KÚ Královehradeckého kraje
(č.j. 2296/ZP/2014-Čr, ze dne 12.3.2014) tento záměr nepodléhal zjišťovacímu řízení.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA vyplývá, že v prostoru navržené výstavby a v jejím
bezprostředním okolí nejsou známy záměry, které by měly aktuálně významně ovlivnit území EVL a PO
Krkonoše.
Předložený záměr je hodnocen v kontextu záboru plochy přírodních stanovišť – předmětů ochrany EVL
Krkonoše na území celého katastru Malé Úpy. Dále jsou v hodnocení řešeny možné kumulativní vlivy
v území ve vztahu k dalším předmětům ochrany PO, zejména tetřívkovi obecnému, u něhož je aktuálně
popisován negativní trend jeho početnosti v oblasti Krkonošského národního parku (dále KRNAP), zde
v prostoru Malé Úpy (viz příloha č. 1 kapitola 4.2.2).
Jednotlivé případné kumulativní vlivy na složky životního prostředí jsou podrobněji diskutovány v kapitolách
v části D oznámení a v případě hodnocení vlivů na jednotlivé předměty ochrany zejména v přílohách 1 a 2.

B.I.5

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant

Oznamovaný záměr lze rozdělit na dvě samostatné části, kdy každá řeší jednu z problematických situací
pohybu lyžařů v lyžařském areálu v Horní Malé Úpě a Dolní Malé Úpě.
První část záměru reaguje na požadavek plynulého obousměrného propojení stávajícího lyžařského areálu a
ubytovacích kapacit v Horní Malé Úpě a stávajícího lyžařského areálu U Kostela v Dolní Malé Úpě, tak aby
mezi těmito místo bylo možné přejíždět přímo na sjezdových lyžích. Realizace záměru tak umožní vyloučení
současné skibusové dopravy mezi lokalitami Pomezní Boudy v Horní Malé Úpě a areálem U Kostela. Tím
zaniknou nejen pojezdy skibusu v území, ale současně i nutná údržba místní komunikace a zajištění její
sjízdnosti (odhrnování či odfrézovávání sněhu z komunikace a její posyp). Záměr maximálně využívá
stávajících zařízení a již užívaných lyžařských tratí, které doplňuje. Dojde k prodloužení stávajících vleků,
doplnění systému umělého zasněžování, rozšíření sjezdovek a také k výstavbě nového vleku a sjezdovky a
nového lyžařského sjezdového propojení formou lyžařské cesty.
Druhou částí záměru je nové propojení horní stanice lyžařského vleku U Kostela 1000 s horní částí sjezdové
tratě tak, aby byl zajištěn plynulý, dnes chybějící, spádově bezpečný průjezd od horní stanice vleku
na sjezdovku.
Umístění jednotlivých staveb záměru bylo podrobně prověřováno již v rámci přípravy změny č. 1 územního
plánu obce. Tato změna ÚP oznamovaný záměr zahrnuje a s jeho funkcí, potřebami a vlivy počítá.
Z uvedených důvodů je záměr umisťován invariantně. V rámci projekční přípravy záměru byla variantně
řešena přesná vymezení dotčených ploch, či umístění některých objektů apod. Hledalo se nejvhodnější a co
nejšetrnější umístění objektů tak, aby se maximálně vyhovělo požadavkům ochrany přírody, vlastníků
pozemků, orgánů státní správy a samosprávy. Vyšší variantnost umístění není možná z důvodu
jednoznačného zakotvení objektů záměru v aktuálním znění územního plánu obce.
Záměr celkově nepředpokládá zvýšení počtu lyžařů v areálu. Cílem je zvýšení komfortu lyžování v areálu
tak, aby se udržely stávající počty rekreantů v lokalitě a nenastal jejich významnější úbytek. Dalším efektem
by měla být podpora setrvání zde ubytovaných rekreantů (lyžařů) v místě bez přejíždění na okolní střediska.
Lokalita Malé Úpy patří do oblasti s chladnějšími klimatickými podmínkami a dostatečně dlouhou dobou
trvání sněhové pokrývky, což jsou parametry podporujících zimní lyžování. Dle stávajících klimatických
podmínek, i s přihlédnutím k nyní probíhajícímu oteplování klimatu, se zde nepředpokládá tak významný
obrat počasí, který by vedl k nemožnosti udržení provozních zimních možností v horizontu provozní
životnosti aplikovaných zařízení (cca 20-30 let).
Lze tak právě na této lokalitě předpokládat udržení dlouhodobé ekonomické udržitelnosti záměru.

B.I.6

Popis technického a technologického řešení záměru

Předkládané řešení obsahuje technická i technologická zařízení, které nahrazují stávající, či jsou v území
nová (provozní soubory – trojice lyžařských vleků, systém zasněžování, odbavovací systém). Pro zimní
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údržbu bude dle obvyklého způsobu využito rolby (ratraku), která úpravou mocnosti sněhové vrstvy zlepší
příčné i spádové poměry, podélný sklon bude kopírován, nerovnosti srovnány. Provoz je uvažován pouze
v klimaticky odpovídajícím období zimní lyžařské sezóny.
Provoz nových technických zařízení zajišťujících funkčnost propojení stávajících lyžařských areálů v Malé
Úpě se uvažuje v časech 6-9 hodin a 17-19 hodin. Jedná se o provádění údržby lyžařských ploch (případné
zasněžování, modelace terénu) s tím, že ráno cca hodinu před zahájením provozu pro veřejnost bude pouze
rolbováno (nebude se zasněžovat).
Běžná provozní doba vleků (přepravních zařízení) je pak uvažována od 9 do16 hodin, kdy neprobíhá
zasněžování, ani rolbování. S nočním provozem se nepočítá, součástí stavby není případné umělé osvětlení
pro noční lyžování.
Budované lyžařské vleky a sjezdové tratě nebudou využívány v letním období. Nebudou realizovány žádné
sportovní ani jiné aktivity, které by znamenaly narušení přírodních stanovišť v lokalitě. V době mimo
lyžařskou sezonu bude na začátku a konci navrhovaného propojení mezi lyžařským vlekem Černá Voda a
lyžařským vlekem U Kostela 430 (průsek lesním porostem) zajištěna dřevěná jednoduchá zábrana (princip
větrolamu) s informační tabulí vyjadřující zákaz vstupu. Při opětovném zahájení zimní sezony budou tyto
zábrany odebrány. Horní a dolní stanice jednotlivých vleků budou v letním období opuštěny a nebude v nich
prováděna žádná komerční činnost.
Princip výroby technického sněhu
Sníh se vyrábí pomocí sněžných kanónů, pro jejich provoz je potřebný přívod tlakové vody a elektrické
energie. Voda je ve speciálních tryskách kanónu směšována se vzduchem a vytváří tak kvalitní zárodky
krystalů sněhu. Z dalších trysek je do ovzduší rozprašován vodní sprej, který se mísí se směsí vody a
vzduchu. Dopravu těchto částic prostorem do příslušné vzdálenosti zajišťuje proud vzduchu z ventilátoru
nebo díky výšce u tyčových kanonů. Při letu mrazivým vzduchem dochází ke zmrznutí částic a vytvoření
sněhu.
Vyráběný sníh má jinou strukturu než sníh přírodní, je trvanlivější a lépe odolává výkyvům teplot. K provozu
sjezdových tratí a zajištění kvalitního lyžování postačí menší vrstva než u sněhu přírodního. Vrstva
vyrobeného sněhu 250-300 mm odpovídá přibližně vrstvě 600-750 mm přírodního sněhu.
3

3

3

3

Z 1 m vody lze vyrobit přibližně 2,5 m sněhu, tedy na 1 m technického sněhu je potřeba cca 0,4 m vody.
Princip vzniku technického sněhu při jeho výrobě lze popsat v následujících pěti fázích (viz také Obr. 3.)
1. fáze - zahrnuje vytvoření vodních kapiček v tryskách kanonu o velikosti od 100 mikronů,
2. fáze - ochlazením v důsledku expanze směsi (voda-vzduch) ve volném prostředí dojde k vytvoření
zárodků krystalů, což přináší nárůst velikosti kapky na 350-400 mikronů,
3. fáze - dochází k dosažení konečné velikosti kapky 600-700 mikronů vlivem nabalování dalších kapiček
vody, to je optimální velikost kapky pro zmrznutí s minimem odpaření a eliminací odvanu větrem,
4. fáze - předpokládá mrznutí letících částic vody,
5. fáze - zahrnuje ukládání zmrzlých sněhových částic na plochu sjezdové tratě, pokračuje krystalizace a
zrání sněhu.

Obr. 3

Fáze výroby technického sněhu

Umělá tvorba sněhu bude prováděna pouze za předpokladu absence přírodního sněhu a za garance
dlouhodobě potřebných klimatických podmínek, což je také podmínkou ekonomiky provozu. Pro
zasněžování bude užívána pouze voda z místních zdrojů, do vody nebudou přidávány žádné chemikálie.
Kapacita zdrojů je dostatečná, již při budování stávajících zasněžovacích systémů v území se s budoucí
potřebou počítalo.
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Zasněžování bude vždy prováděno tak, aby byly plněny hygienické limity hluku. Lze využít různých strategií
zasněžování.
První možností je využívání stávajících sněžných děl s vyšší hlukovou emisí. V tomto případě bude do míst,
kde již nelze díky vyššímu hluku z provozu děl sníh nafoukat, potřebná vrstva nahrnována ze vzdálenějších
míst rolbou. Uplatnění této z hlediska šíření hluku horší varianty je potvrzeno výpočty v hlukové studii (viz
Příloha 3).
Další variantou je užívání děl v tichém provedení. Toto řešení umožňuje zasněžovat přímo i lokality
umístěné blíže k hlukově chráněným budovám. Jedná se o řešení z hlediska šíření hluku příznivější a
provozně méně náročné.
Nejpravděpodobnější bude kombinace obou přístupů, tedy využití stávajících děl v prostorech vzdálených
od hlukově chráněných objektů a doplnění o sněžná děla v tichém provedení do míst hlukově citlivějších,
kdy současně bude omezena nutnost nahrnování sněhu rolbou.
Propojení areálů Horní Malá Úpa a Dolní Malá Úpa
Objekt 1 – Sjezdovka a lyžařský vlek Pomezky 2
Jedná se o nový vlek v délce cca 525 m s jednomístnými bubínkovými nebo teleskopickými unašeči. Vlek je
veden v souběhu pod stávající zpevněnou komunikací od centra obce Horní Malá Úpa k obecní ČOV a je
veden pouze na pravém břehu toku Černá Voda, jeho údolnici nepřekračuje. Součástí stavby jsou obslužné
objekty při dolní a horní stanici. Stavba je umístěna převážně na stávajících loukách v Horní Malé Úpě, které
nebude třeba stavebně upravovat. V budově dolní stanice vleku je navrženo i sociální zázemí pro projíždějící
lyžaře. Stanoviště obsluhy při horní vratné stanici vleku bude sloužit jen občasně. U dolní stanice vleku je
počítáno pro zlepšení hlukové situace s osazením sezónní protihlukové zástěny výšky cca 3,5 m od paty
pohonné stanice.
Sjezdová trať je vedena souběžně s vlekem v šířce cca 22 m, je mírná, modelace zejména příčného spádu
bude řešena úpravou sněhové pláně rolbou. Propojení lyžařského vleku se sjezdovkou Pomezky 2 a
lyžařského vleku se sjezdovkou Černá Voda je uvažováno po stávající místní asfaltové komunikaci bez
potřeby stavebních zásahů (viz dále objekt č 6). Zimní údržba bude prováděna pouze při dostatečné
sněhové vrstvě. Podél sjezdovky budou vedeny inženýrské sítě pro zasněžování (viz objekt 8).
Objekt 2 a 3 – Sjezdovka s prodloužením včetně vleku a jeho prodloužení – Černá Voda
Objekt je umisťován v prostoru stávající sjezdovky a jednomístného vleku mezi cestou u ČOV při toku
Černá Voda a cestou pod Novými domky v Horní Malé Úpě. Počítá se s nahrazením stávajícího vleku
novým, který bude prodloužen nad cestu k Novým Domkům až na linii nynější běžkařské trasy v lese za
chatou Zornička. Dále dojde k posunutí dolní stanice vleku jeho prodloužením k cestě u mostku přes potok u
obecní ČOV tak, aby bylo možné od dolní stanice vleku Pomezky 2 v trase stávající obecní asfaltové
komunikace přirozeným spádem sjet k dolní stanici vleku Černá Voda. Vlek údolnici potoka nepřekračuje.
Vlek bude mít délku 424,5 m, bude opět s jednomístnými unašeči. Při horní stanici vleku se počítá
s umístěním technického zařízení pro dočasný dohled obsluhy a umístění servisních pomůcek. Původní
buňka u dolní stanice pro dočasný dohled obsluhy, zde bude v následně revitalizované podobě ponechána.
Sjezdová trať s proměnnou šířkou (cca 10 - 36 m) bude protažena nad stávající lyžařskou cestu a bude v
dostatečné a bezpečné šíři jak pro uživatele, tak pro zimní údržbu rolbováním. Podél tratě budou vedeny
inženýrské sítě pro zasněžování (viz objekt 8). Uvedená lyžařská cesta bude sloužit k přejezdu lyžařů po
spádu do areálu Dolní Malá Úpa.
V souvislosti s prováděním popisovaného stavebního objektu není uvažováno díky spádovým poměrům
dotčených ploch s potřebou řešení nového příčného odvodnění v lučních porostech. Trvalé travní porosty
(louky) zde budou ponechány v nynější přirozené funkčně způsobilé poloze. Vzhledem ke křížení plochy
budoucí sjezdové trati jedním z koryt Kolbenova potoka budou nutná technická řešení překonání terénních
depresí pomocí povalů. Vlastní bezpečnostní povalové zaklopení je vzdušnou propustnou konstrukcí mezi
vrcholy nábřežních terénních zlomů zachovávající nynější průtočné parametry vodoteče ve formě
povalových přejezdných lávek. Jedná se konstrukci překonávající terénní nerovnosti šířky maximálně 3,0 m
situované v ploše sjezdovky. Hlavními nosnými prvky jsou dřevěné povaly výšky minimálně 240 mm uložené
na příčné dřevné prahy. Povaly jsou navzájem svázány. Prahy jsou uloženy přímo na upravené zemní pláni.
V průběhu následujících měsíců po smýcení porostů v horní části sjezdovky a v průběhu provozování
sjezdové trati bude zde investorem prováděno monitorování odtokových poměrů. Pokud výsledek
monitorování prokáže, že je nutné provést dodatečné příčné odvodnění, budou na ploše sjezdové trati
vytvořeny svodnice (tvar a poměry stran viz Obr. 4) pomocí odhrnutí drnů po vrstevnici. Hloubka bude
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dosahovat cca 15-20 cm, šířka dvojnásobku, tedy cca 30-40 cm. Svodnice svojí hloubkou nezasáhnou do
minerálního horizontu, (rozložení, rozměry a rozestupy svodnic se provedou dle monitorování).

Obr. 4

Vzorový řez svodnicí

V rámci prodlužované plochy pro lyžování se počítá jen s drobnými lokálními terénními úpravami zejména
u koncových stanic a v místě přechodu přes nynější trasové linie, zároveň dojde k provedení příslušných
lesnických opatření v dotčených porostech v horní části. Jednoznačným záměrem investora je snaha o
minimalizaci potřeby přesunů zeminy.
Realizací záměru dojde ke smýcení zde rostoucích dřevin (nízké stromy či keře), odstranění pařezů a kořenů
vytrháním. Toto mýcení bude prováděno pod přímým dozorem pracovníků Správy KRNAPu - územního
pracoviště Pec pod Sněžkou. Ponechání pařezů a kořenů by způsobovalo jejich pozvolné vyhnívání a
nepravidelné sedání půdy a v případě listnáčů by hrozilo také výmladkové obrůstání z kořenů i pařezů.
Vytěžená dřevní hmota od rozměrů „hroubí“ bude rozmanipulována do sortimentů a dle pokynů příslušného
polesí soustředěna na odvozním místě.
Pařezy budou oklepány od zeminy a kamení a následně svezeny do spodní části lesního pozemku, kde
dojde k jejich rozštěpkování (možnost využití pouze k zahradnickým účelům) nebo budou v celku odvezeny
na legitimní uložiště stavebníka, zde budou po určitou dobu ponechány (cca 1 – 2 roky), aby se z nich
opršením odstranily zbytky hlíny a kamení, následně by došlo k jejich rozštěpkování. Štěpka bude využita
jako energetický zdroj. Odstraněním pařezů vzniknou na jejich místech propadliny. Místa, kde se pařezy
nenacházely, budou naopak oproti ostatním částem terénu vyvýšená. Proto v těchto místech bude potřebné
dorovnat terén, respektive zahrnout vyvýšená místa do propadlin po pařezech v ploše sjezdové trati.
Vytvořená pláň se zbytkovým travním porostem bude ihned po úpravách ošetřena „nastýláním“ v místě
pokosenou travní hmotou pro zajištění výdrolu travních semen nebo mulčem, případně osivem nasbíraným
na území KRNAP. V případě neúspěchu, bude nastýlání opakováno.
V rámci objektu se u dotčených lesních ploch předpokládá trvalé omezení funkce lesa.
Objekt 4 a 5 – Sjezdovka s prodloužením včetně vleku a jeho prodloužení – U Kostela 430.
Jde o plochu stávající sjezdovky na louce za Hacarem s nynějším vlekem U Kostela 300 v Dolní Malé Úpě,
který je součástí lyžařského areálu U Kostela. Zde se počítá s nahrazením stávajícího vleku novým, který
bude v horní části mírně odkloněn vlevo a prodloužen do lesního pozemku na celkovou délku cca 435 m.
V tomto horním novém úseku dojde i k prodloužení sjezdové tratě, která zde bude mít proměnnou šířku,
bude se zužovat ze stávajících cca 40 na cca 13 m. Horní část vleku naváže na spádově sjízdné propojení
na sjezdovku Černá Voda v Horní Malé Úpě (viz objekt 7).
Při horní stanici dojde k osazení dohledové buňky obsluhy a při dolní stanici k renovaci původního objektu.
Umístění sloupů vleku v horní části a dohledové buňky se vyhýbá plochám s dříve potvrzeným výskytem
hořce tolitového (Gentiana asclepiadea) – viz příloha č.2. Původní luční sjezdové tratě zůstanou v nynějším
řešení. Podél tratě budou vedeny inženýrské sítě pro zasněžování (viz objekt 9).
Zároveň dojde k provedení příslušných lesnických opatření v dotčených porostech v horní části prodloužení
trasy. Lokalita je bývalé bezlesí, dnes řídce porostlé mladými stromy jeřábu ptačího a smrku ztepilého ve
tvaru keřů či nízkých stromů, okolní lesní porosty jsou převážně stejnověké smrkové. Jeřáby jsou zde silně
poškozené okusem (Obr. 19 str. 73). Realizací záměru dojde ke smýcení uvedených dřevin, odstranění
pařezů a kořenů vytrháním obdobně, jako v horní části vleku Černá Voda. Toto mýcení bude prováděno pod
přímým dozorem pracovníků Správy KRNAPu - územního pracoviště Pec pod Sněžkou. Ze zemních prací
bude převládat zasypání propadlin po odstraněných pařezech a kořenech. Vytvořená pláň bude následně
ošetřena „nastýláním“ v místě pokosenou travní hmotou pro zajištění výdrolu travních semen nebo mulčem.
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V případě neúspěchu, bude nastýlání opakováno. Se smýceným materiálem bude nakládáno obdobně jako
u předchozího objektu 2 a 3.
U dotčeného lesního pozemku se předpokládá v rámci stavebního objektu trvalé omezení funkce lesa.
Pro snížení pravděpodobnosti kolize ptáků s technologickými prvky vleku bude po skončení lyžařské sezóny
v souladu s požadavky na zmírňující opatření v naturovém hodnocení lano vleku viditelně označeno plašiči.
Objekt 6 – Propojení lyžařského vleku se sjezdovkou Pomezky 2 a lyžařského vleku se sjezdovkou Černá
Voda
Propojení je uvažováno mezi spodní stanicí vleku Pomezky 2 a spodní stanicí vleku Černá Voda. Je vedeno
po obecní místní asfaltové komunikaci s využitím stávajícího mostku, realizace propojení nepotřebuje žádné
stavební zásahy. Díky tomuto řešení objekt nijak nově nezasahuje do lokálního biokoridoru, jehož osou je
zde údolí potoka Černá Voda.
Zimní údržba bude probíhat rolbou při řádné sněhové pokrývce, potřebný sníh bude nahrnován z ploch
sousedících zasněžovaných sjezdovek. Využije se zde přirozeného spádu terénu a již provedených
zpevněných ploch. Trasa je ve směru od LV Pomezky 2 k LV Černá Voda v mírném podélném průměrném
spádu 7,8 % na délce cca 201 m.
Objekt 7 – Propojení lyžařského vleku Černá Voda a lyžařského vleku U Kostela 430
Jde o vytvoření obloukovitého průseku v jednotném spádu 8,5 %, který bude veden lesním porostem
od výstupní stanice prodlužovaného vleku U Kostela 430 v areálu v Dolní Malé Úpě až po sjezdovku Černá
Voda v areálu v Horní Malé Úpě. Průsek bude zhruba 763 m dlouhý a 6 m široký pruh, příčný sklon bude
korigován mocností sněhové pokrývky pojezdem sněhové rolby.
Z dřevin se v zamýšlené trase vyskytují zejména smrk ztepilý cca 78 %, jeřáb ptačí cca 15 %, bříza
bradavičnatá cca 6 % a jedinci borovice lesní. Dřeviny v trase propoje mají rozvolněný spon. Mýcení bude
prováděno pod přímým dozorem pracovníků Správy KRNAPu - územního pracoviště Pec pod Sněžkou. U
ponechaných stromů v blízkosti trasy propojení nebude provedeno vyvětvování spodních větví, proto bude
potřebné mýtit i stromy na hraně průseku. Po smýcení nedojde k odstranění pařezů ani kořenů. Pařezy
budou následujícím řezem seříznuty co nejníže k úrovni okolního terénu včetně kořenových náběhů (nikoli
frézovány). S ohledem na ryze přírodní charakter propojovací stezky nebudou v trase prováděny přesuny
zemních hmot hrnutím nebo odkopáním. Na spodním okraji, podél budoucí stezky budou dle potřeby z
vytěžené a nevyužitelné dřevní hmoty vytvořeny zábrany proti odnosu zeminy z tělesa stezky.
Vytěžená dřevní hmota od rozměrů „hroubí“ bude rozmanipulována do sortimentů a dle pokynů příslušného
polesí soustředěna na odvozním místě. V místech trvalého zamokření budou z těženého materiálu
vybudovány úseky povalových chodníků nebo úseky s haťovými „rohožemi“. Nevyužitelné potěžební zbytky
budou odvezeny na provizorní skládku vytipovanou místním lesníkem. V souvislosti s prováděním
popisovaného stavebního objektu není uvažováno v dotčených plochách s potřebou řešení nového příčného
odvodnění. Budou zde ponechány v nynější přirozené funkčně způsobilé poloze.
V průběhu následujícího měsíce července a srpna po smýcení, a dále v průběhu provozování sjezdové trati
bude investorem prováděno monitorování odtokových poměrů na odlesněných pozemcích. Pokud výsledek
monitorování prokáže, že je nutné provést dodatečné příčné odvodnění, budou zde vytvořeny svodnice (tvar
a poměry stran viz vzorový řez - Obr. 4) pomocí odhrnutí drnů po vrstevnici (rozměry a rozestupy svodnic se
provedou dle monitorování).
U dotčených lesních pozemků se předpokládá v rámci stavebního objektu trvalé omezení funkce lesa.
Zimní údržba bude probíhat rolbou při řádné sněhové pokrývce, potřebný sníh bude nahrnován
ze zasněžovaných ploch sjezdovek (dolní část od sjezdovky Černá Voda a horní část od sjezdovky U
Kostela 430).
V době mimo lyžařskou sezonu nebude turistům umožněno toto propojení užívat. Na začátku a konci
propojení bude po zimní sezóně instalována dřevěná jednoduchá zábrana (princip větrolamu, laťové oplůtky)
s informační tabulí vyjadřující zákaz vstupu. Při opětovném zahájení zimní sezony budou tyto zábrany
odebrány.
Objekt 8 – Umělé zasněžování Horní Malá Úpa
Přívod vody pro zasněžování bude řešen novým (prodlužovaným) výtlačným řadem (SO 08.1), napojeným
na stávající výtlačný řad na p.p.č. 163/3 v k.ú. Horní Malá Úpa, který bude veden z obslužného objektu
vybudovaného v rámci lyžařského areálu „Lesní hřeben“. Na jednotlivé podzemní hydranty osazené v trase
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potrubí budou připojována systémová zasněžovací zařízení – mobilní či stacionární. V případě využití
stávající technologie investora je předpokládaný počet používaných koncových elementů 2 ks. Pokud bude
využito prostředků v tichém provedení, alternativně při splnění hlukových limitů v kombinaci se stávajícími
komponenty, bude možno použít až 4 koncové elementy.
Přívod vody pro zasněžování je zajištěn stávajícím podávacím řadem z víceúčelové retenční nádrže, který je
zaústěn do obslužného objektu na svahu s čerpací stanicí, a dále pokračujícím výtlačným řadem, na který
bude napojen navrhovaný (prodloužený) výtlačný řad zajišťující zasněžování nové sjezdovky „Pomezky 2“
(objekt 1), prodlužované sjezdové tratě „Černá Voda“ (objekt 2) a propojení mezi těmito vleky (objekt 6).
Z místa napojení na stávající výtlačný řad bude nové potrubí vedeno zemní trasou podél obvodové hranice
budoucích sjezdovek k jednotlivým podzemním hydrantům rozmístěným ve vzdálenostech 50÷75 m od sebe.
Výtlačný řad je navržen z rychlospojkového ocelového potrubního systému renomovaného výrobce Ø 168,
PN 54. V celé délce výtlačného řadu může být umístěno až 24 odběrných míst pro nesoustředěné připojení
koncových distribučních zařízení (např. sněhových děl). Potřebná silová a ovládací kabelizace bude
přiložena k vlastním trasám potrubí.
Jedno odběrné místo se skládá z hydroboxu-elektrantu, který obsahuje zásuvku 3 x 400V/63A pro připojení
sněžného děla, servisní zásuvku 230V/16A a prostor pro namontování hydrantu s automatickým
vypouštěním vodního sloupce pro připojení 2“ hadice.
Pro zasněžování se počítá s využitím stávající technologie investora, tedy sněžnými děly typu M12, M18 a
T60. V souladu s plněním hlukových limitů za provozu je v lokalitě na výtlačném řadu uvažováno jedno dělo
na příslušném svahovém prostoru sjezdovky Pomezky 2 a jedno dělo v prostoru sjezdovky Černá Voda.
V případě, že budou provozována tišší zařízení lze provozovat 4 ks děl. Zasněžovací systém tak bude mít
schopnost pružné reakce na skutečný stav potřeby pro zajištění provozuschopnosti propojovaných areálů
v lyžařské sezóně. Z toho plyne jednoduchá úvaha, že pokud investor bude provozovat zasněžovací
prostředky v tichém provedení (označována výrobci jako Whisper a Super Silent, tyče pak Super Plus a BKP
8), může místo M12 nebo T60 použít až 3 děla nebo tyče a v případě M18 pak 2 děla nebo tyče, aniž by se
hluk počítaný na stávající strojní park, zhoršil. Alternativně při splnění hlukových limitů je možná kombinace
stávajících a nových koncových elementů. Toto řešení umožní práci blíže hlukově chráněných objektů po
delší dobu a sníží potřebu rozhrnování (podrobněji viz Příloha 3 - hluková studie).
Provoz sněžných děl bude regulován, řízen a sledován ze stanoviště obsluhy (zasněžovače – stávající
obslužný objekt). Údržbu a provoz budou zajišťovat stávající odborně způsobilí pracovníci provozovatele.
Z hlediska požárního lze zasněžovací systém případně použít i k hasebnímu zásahu, nutno však zajistit
osazení tlakově redukční armatury u využívaných výtoků, nebo zajistit mezičlen v podobě otevřené nádrže.
Nynější retenční nádrže jsou uvažovány i jako požární nádrže pro příslušnou lokalitu.
Rýha pro potrubí je navržena nepažená, 600÷1 000 mm široká a 1 600÷2 100 mm hluboká (dle podélného
profilu). Dna výkopů budou zbavena velkých a ostrých kamenů, aby nedošlo k poškození povrchu potrubí.
Lože pod potrubí je navrženo z písku zrnitosti do 8 mm, hutněné na 10 MPa. Stržená ornice (drn) a výkopek
budou od sebe separovány a ukládány na stranu 500 mm od výkopu. Po dobu výkopů budou výkopy
chráněny pevnými zábranami a výstražně označeny ve dne i v noci (osvětleny dle předpisů). Výkopy budou
prováděny strojně, v místech křížení s podzemním vedením ruční dokopávkou. Je počítáno s možností
čerpání vody z rýhy zejména v obdobích bohatších na srážky. Obsyp potrubí bude proveden rovněž pískem
zrnitosti do 8 mm, do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, hutněný po vrstvách na 25 MPa v nezpevněných
površích (ve zpevněných površích na 45 MPa). Na obsyp bude položena bílá výstražná fólie šíře 300 mm,
perforovaná. Zásyp potrubí vedený pod nezpevněnými povrchy (rostlý terén) bude proveden vykopanou
zeminou, prohozenou přes hrubé síto (oko velikosti do 63 mm), hutněnou po vrstvách na 25 MPa, s obnovou
povrchu zatravněním odebranými drny, případně doplněný o mulčování z travin pokosených v lokalitě. Zásyp
potrubí vedených pod zpevněnými povrchy bude proveden štěrkodrtí frakce 32÷64 mm, hutněný po vrstvách
na 45÷100 MPa pod chodníky respektive pod komunikací. Povrch bude obnoven - asfalt (chodníky, místní
komunikace), respektive chodníková dlaždice. Přebytečný výkopek bude odvážen na skládku, popřípadě dle
dohody s investorem nebo obcí na jiné vhodné místo.
Pro minimalizaci doby otevření výkopu budou práce prováděny úsekově s okamžitou pokládkou a
následným zahrnutím. Vždy na začátku a konci těchto úseků budou vytvořeny jílové clony, zabraňující
proudění svrchních vod v prostorách výkopů. Protlaky pro potrubí křižující asfaltové komunikace (vozovku
státní a obecní silnice) budou provedeny řízené, s vložením chráničky DN 200 a DN 250. Pro protlaky budou
provedeny startovací jámy o rozměru 5x2 m, hloubce 0,5 m pod dno chráničky, a zachytací jámy o rozměru
3x2 m, hloubce 0,5 m pod dno chráničky.
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V místě křížení potoka Černá Voda bude potrubí vedeno v místě stávajícího přemostění vrchem (ne dnem
potoka), zde bude opatřeno chráničkou a tepelně zaizolováno, včetně zajištění ochranného ohřevu.
Po provedení montáže se provedou tlakové zkoušky vodou nebo vzduchem. Zkušební přetlak pro výtlačný
řad je 5 MPa. Před uvedením zařízení do provozu bude potrubí propláchnuto. Provoz umělého zasněžování
se bude řídit aktualizovaným stávajícím provozním řádem, který bude doplněn o uváděné prodloužení.
Objekt 9 – Umělé zasněžování Dolní Malá Úpa
Zasněžování bude řešeno novým (prodlužovaným) výtlačným řadem (SO 09.1), napojeným na stávající
výtlačný řad na p.p.č. 27/2 v k.ú. Dolní Malá Úpa vedeným z objektu čerpací stanice vybudované v rámci
lyžařského areálu „U Kostela“. Maximální průtok v navrhovaném výtlačném řadu je Q c = 30.0 l/s. Celková
délka nového potrubí je 391,5 m s převýšením trasy 66 m o průměrném spádu 17,0 % s požadovaným
přetlakem na jednom hydrantu 1,5 MPa a průtokem 7,5 l/s. Na jednotlivé podzemní hydranty osazené
v trase potrubí budou připojovány systémová zasněžovací zařízení – mobilní či stacionární. V případě využití
stávající technologie investora je předpokládaný počet používaných koncových elementů 1 ks. Pokud bude
využito prostředků v tichém provedení, alternativně při splnění hlukových limitů v kombinaci se stávajícími
komponenty, bude možno použít 2 až 3 ks koncových elementů.
Přívod vody pro zasněžování je zajištěn stávajícím podávacím řadem z umělé stávající retenční nádrže,
který je zaústěn do objektu s čerpací stanicí, a dále pokračujícím výtlačným řadem po sjezdovkách
„U Kostela“. Na něj bude napojen navrhovaný (prodloužený) výtlačný řad zajišťující zasněžování délkově
upravované sjezdovky U Kostela 430 (nyní U Kostela 300). Z místa napojení na stávající výtlačný řad bude
nové potrubí vedeno zemní trasou podél navrhovaného lyžařského vleku „U Kostela 430“ k jednotlivým
podzemním hydrantům rozmístěným ve vzdálenostech 50÷75 m od sebe. Výtlačný řad je navržen z
rychlospojkového ocelového potrubního systému renomovaného výrobce Ø 168, PN 54. V celé délce
výtlačného řadu může být umístěno až 24 odběrných míst pro nesoustředěné připojení koncových
distribučních zařízení (např. sněhových děl). Potřebná silová a ovládací kabelizace bude přiložena k
vlastním trasám potrubí.
Jedno odběrné místo se skládá z hydroboxu-elektrantu, který obsahuje zásuvku 3 x 400V/63A pro připojení
sněžného děla, servisní zásuvku 230V/16A a prostor pro namontování hydrantu s automatickým
vypouštěním vodního sloupce pro připojení 2“ hadice.
Údržbu a provoz budou zajišťovat odborně způsobilí pracovníci provozovatele.
Výkop rýhy a její parametry je obdobný jako u objektu 8 (viz předchozí text).
Opatření při výstavbě propojení areálů Horní Malá Úpa a Dolní Malá Úpa
Ve snaze omezit při výstavbě záměru možné vlivy na životní prostředí, byly do projektu zahrnuty doporučení
vycházející z biologického posouzení, posouzení vlivu záměru na lokality NATURA 2000 a z jednání
s pracovníky správy KRNAPu a dalšími zástupci státní správy a samosprávy. Níže uvádíme zásady, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci a budou tak při výstavbě objektů zajištěny.
►

Pro realizaci stavebních prací bude zajištěna periodická a operativní přítomnost odborného biologického
dozoru v místě výstavby. Biologický dozor zajistí svým dohledem a operativními pokyny na stavbě
minimalizaci rizika negativního dotčení přírodního prostředí, včetně vyznačení biologicky citlivých
stanovišť v terénu, jež by mohly být dotčeny nevhodně prováděnými pracemi (např. vyznačení ploch
s výskytem zvonku českého, prstnatce májového a hořce tolitového). Cílem bude vyhnout se stavebními
pracemi či objekty vymezeným lokalitám.

►

V případě, že by výstavbou horního zakončení LV a sjezdovky U Kostela 430 měla být zasažena lokalita
výskytu hořce tolitovitého, bude požádáno o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněného druhu v kategorii „ohrožených“ dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., z důvodu očekávaného
zásahu do biotopu tohoto druhu. U trsů, které by měly být dotčeny, bude v podzimním období (po
odkvětu) proveden odborný transfer na okolní biotopy obdobného charakteru (optimálně např. na okraj
okolních lesních porostů).

►

V případě, že by stavební práce ve spodní části LV a sjezdovky Černá Voda musely zasáhnout
do prostředí s výskytem prstnatce májového, bude požádáno o udělení výjimky z ochranných podmínek
tohoto zvláště chráněného druhu v kategorii „ohrožených“ dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., z důvodu
očekávaného zásahu do biotopu druhu.

►

Vzhledem k prokázanému výskytu tří druhů (resp. skupin druhů) bezobratlých živočichů v kategorii
„ohrožený“ - čmeláků rodu Bombus, mravenců rodu Formica a střevlíka polního v prostoru navrženého
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záměru bude požádáno o udělení výjimky z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů, v
souladu s § 56 a dalších zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Tyto druhy nebudou realizací záměru
významně dotčeny.
►

Realizace záměru je dále podmíněna povolením výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. (výjimka ze
zákazů ve zvláště chráněných územích).

►

Stavební práce, mezideponie materiálu a pojezdy mechanizace budou situovány pouze do prostoru
stavebních objektů a jejich bezprostředního okolí, tj. mimo okolní luční či lesní plochy.

►

Výkopy rozvodů budou prováděny šetrně lehkou mechanizací. Před začátkem výkopu bude provedeno
oddrnování s následným zadrnováním po jeho skončení.

►

Výkop rýhy pro potrubí bude prováděn po částech, po pokládce potrubí a el. vedení bude průběžně
zasypáván.

►

Nebude strháván plošně travní drn, ani prováděny terénní úpravy ploch, na kterých nebudou stát trvalé
stavební objekty.

►

Při rozšiřování sjezdových tratí do prostoru stávajících lučních porostů, resp. porostů přírodních
stanovišť, budou tyto ponechány v přirozeném stavu, tj. bez zásahu do vegetace (disturbancí),
převrstvování půdního krytu, odvodňování terénu apod.

►

Zásahy do půdního krytu (skrývka zeminy) v souvislosti s budoucí výstavbou jednotlivých staveb budou
realizovány mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. v období od začátku srpna do konce
března (dle počasí).

►

Akusticky výrazně rušivé části stavby (např. výkopy, betonáže, kácení dřevin) budou prováděny mimo
období toku, hnízdění a vyvádění mláďat tetřívka obecného (mimo období od 1. 3. do 31. 7.). Toto platí
zejména v lokalitě výstavby horní části vleku U Kostela 430.

►

Zásahy do luční vegetace a půdního krytu v souvislosti s budoucí výstavbou jednotlivých staveb budou
prováděny mimo hnízdní období chřástala polního, tj. mimo období od 1. 5. do 15. 8. Toto platí zejména
v lokalitě výstavby vleku a dalších staveb na lokalitě Pomezky 2.

►

Bude vyloučen pohyb těžké techniky v prameništích, potocích a podmáčených plochách.

►

Patky sloupů vleků nebudou umisťovány do pramenišť, potoků a podmáčených ploch.

►

Nebudou prováděny žádné úpravy vodních toků (zpevňování břehů, zatrubňování a drenáže svahů).

►

Pro základové stavební práce (např. budování fundamentu staveb) bude použit materiál obdobného
geologického složení, jako je přirozené podloží zájmového území (kyselé metamorfity Krkonošské
oblasti).

►

Případně prováděné biologické rekultivace na místech disturbovaných stavebními pracemi budou
realizovány po projednání se Správou KRNAPu za využití regionálního lučního materiálu. Předpokládá
se, že stavbou disturbované plochy budou pokryty čerstvě posečenou trávou z dané lokality, která zde
bude usušena. Dojde tak k zajištění vydrolení semen na potřebném místě. V případě nepříznivých
povětrnostních podmínek (dlouhé období bez srážek, vymrznutí půdy apod.) bude k založení kvalitního
travního porostu pravděpodobně nutné vydrolení sena opakovat i v následující vegetační sezóně.

►

Nebudou prováděny žádné výsadby stanovištně nepůvodních dřevin ani okrasných rostlin.

►

Na stavbě budou dodržována příslušná bezpečnostní opatření a havarijní plány, jež zajistí eliminaci
rizika eventuálního úniku chemikálií do okolního prostředí.

►

Zbytky konstrukcí, které nebudou využity (patky vleku) nebudou ze země vytrhávány, ale budou
zahrnuty hlínou.

Opatření při provozu
Ve snaze omezit možné vlivy při provozu záměru na životní prostředí byla do projektu zahrnuta doporučení
vycházející z biologického posouzení, posouzení vlivu záměru na lokality NATURA 2000 a jednání
s pracovníky Správy KRNAPu a dalšími úředníky státní správy a samosprávy Níže uvádíme zásady, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci a budou tak při výstavbě objektů zajištěny.
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►

Po projednání s orgánem ochrany přírody – Správou KRNAPu budou zajištěna opatření k eliminaci
případného rozvoje invazních či expanzních druhů rostlin, včetně antropofytů, na nově obnažených a
disturbovaných plochách.

►

Nezastavěné luční plochy na sjezdových tratích budou pravidelně udržovány sečí (optimálně v srpnu),
případně přepaseny (předpokládá se extenzivní přepasení několika kusy ovcí nebo koz, bez
dlouhodobějšího pobytu dobytka na lokalitě). V případě seče, zejména z prostoru zasněžovaných
sjezdových tratí, bude posečená hmota z lučních porostů v tu danou sezónu odstraněna z důvodu
minimalizace eutrofizace uměle zasněžovaných lučních stanovišť. Předpokládá se, že využití ploch pro
pastvu či pro senáž bude prováděno místními chovateli dobytka.

►

Nově budované lyžařské vleky a sjezdové tratě nebudou využívány v letním období. Nebudou
realizovány žádné sportovní ani jiné aktivity, které by znamenaly narušení přírodních stanovišť v lokalitě.

►

Propoj, navazující vleky a sjezdovky budou provozovány pouze ve světelné periodě dne.

►

Na nově realizovaných úsecích prodloužení lyžařských vleků bude minimalizováno šíření světelných
emisí (havarijní osvětlení stožárů vleků, sněžná děla, mobilní technika) do okolního prostředí vhodně
zvolenými technickými opatřeními, po projednání se Správou KRNAPu.

►

Při provozu sněžných děl mimo světlou periodu dne budou děla provozována bez intenzivního umělého
osvětlení, případně jen s nezbytným bezpečnostním osvětlením.

►

K výrobě technického sněhu nebudou využívána žádná umělá aditiva, tj. přídavné chemicko-biologické
látky (např. Snowmax).

►

Úprava sjezdových tratí rolbou bude prováděna pouze za dostatečné sněhové pokrývky. Provoz
lyžařských sjezdových tratí bude přizpůsoben aktuální výšce sněhové pokrývky a v jarním období bude
ukončen včas tak, aby nedocházelo k narušování či strhávání travního drnu v lučních porostech.

►

Případná modelace sjezdovek a propojů bude prováděna pouze nahrnováním sněhové pokrývky.

►

Do budoucna nebude dále rozšiřována trasa lyžařských vleků či plochy sjezdovek východním směrem
do prostoru jádrové oblasti určené pro ochranu tetřívka obecného (Pomezní hřeben).

Propojení U Kostela 1000
Jedná se o samostatnou stavbu, která řeší propojení stávajícího lyžařského vleku (koncové vratné stanice) a
sjezdovky U Kostela 1000.
Stavbou je vytvoření lesního průseku tak, aby byl zajištěn plynulý spádově odpovídající a bezpečný průjezd
lyžařů od vleku na sjezdovku. Stávající propoj, který je bez podélného spádu (místy i mírně do kopce), bude
ponechán bez dalšího využití k samovolnému zatažení do přilehlých lesních porostů. Tato plocha se tak
stane vhodným biotopem pro udržení populace tetřívka. Příčný sklon nového propoje bude ponechán
ve stávajících intencích, jeho vylepšení bude řešeno vždy jen úpravou v rámci sněhové vrstvy při rolbování
trasy. Předpokládaná délka 10 m širokého propojení je 212 m. Geodetické zaměření trasy bylo provedeno
za účasti Mgr. Josef Harčarika (Správa KRNAPu) tak, aby byla jednoznačně vymezena porostní linie, kam
záměr nesmí vstoupit.
Většina nové trasy je zalesněna (zejm. borovice kleč a smrk ztepilý, dřeviny jsou ve tvaru keřů či nízkých
mladých stromků), proto je bude třeba smýtit. Toto mýcení bude prováděno pod přímým dozorem pracovníků
Správy KRNAPu - územního pracoviště Pec pod Sněžkou.
V uvedeném propojení bude provedeno odstranění zde rostoucích dřevin ve tvaru keřů či nízkých stromů,
odstranění pařezů vytrháním či frézováním (konkrétní způsob bude určen pracovníky KRNAPu), nebudou
však zde prováděny přesuny zemních hmot hrnutím nebo odkopáním. Ze zemních prací bude pouze
provedeno zasypání prohlubní po odstraněných pařezech. Propojení dle výsledků terénního průzkumu
nevyžaduje úpravu vodního režimu. Vytvořený průsek bude následně ošetřen „nastýláním“, v místě
pokoseným a usušeným „zralým“ senem, které bude zdrojem semen místních druhů, aby se urychlilo
ozelenění plochy. Seno musí pocházet z vhodných lokalit v místě záměru, optimálně z blízké sjezdové trati
lyžařského vleku „U kostela 1000“. V případě neúspěchu, bude nastýlání opakováno.
Pařezy a veškerá odstraňovaná dřevní hmota bude odvezena na provizorní skládku vytipovanou místním
lesníkem. Výjimkou jsou starší okrajové smrky, pokud by došlo k jejich kácení. Jejich kmeny je třeba v
souladu s doporučením uvedeným v biologickém hodnocení ponechat na okraji lesního porostu podél
vybudovaného propojení k samovolnému rozkladu. Pařezy budou na provizorní skládce uloženy na
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nezbytně nutnou dobu k jejich opršení (odstranění hlíny a kamení z pařezu), poté dojde k jejich
rozštěpkování a využití na tzv. „zelenou energii“ v dané lokalitě.
Vybudování propojení si nevyžádá v okolních porostech lesnické zásahy technického nebo pěstebního
charakteru. Okolní porosty se vlivem stavby nestanou ohroženými větrem, sněhem nebo erozí. Není
důvodné se domnívat, že by se nově vzniklé porostní okraje při současné výšce porostů v rozmezí 2 – 5
metrů mohly stát nestabilními. Není proto třeba provádět ani prořeďování, ani např. podsazování porostních
okrajů na závětrné straně.
Ve snaze omezit možné vlivy při výstavbě záměru na životní prostředí byly do projektu zahrnuty doporučení
vycházející z biologického posouzení, posouzení vlivu záměru na lokality NATURA 2000 a jednání
s pracovníky správy KRNAPu a dalšími orgány státní správy a samosprávy. Níže uvádíme zásady, které
budou při výstavbě objektu a při jeho provozu zajištěny a jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Opatření při výstavbě
► Pro realizaci stavebních prací bude zajištěna periodická a operativní přítomnost odborného biologického

dozoru v místě výstavby. Biologický dozor zajistí svým dohledem a operativními pokyny na stavbě
minimalizaci rizika negativního dotčení přírodního prostředí, včetně vyznačení biologicky citlivých
stanovišť v terénu, jež by mohly být dotčeny nevhodně prováděnými. Snahou bude vyhnout se
stavebními pracemi či objekty vymezeným lokalitám.
► Vzhledem k prokázanému výskytu tří druhů (resp. skupin druhů) bezobratlých živočichů v kategorii

„ohrožený“ - čmeláků rodu Bombus, mravenců rodu Formica a střevlíka polního (Carabus arcensis) v
prostoru celého záměru bude požádáno o udělení výjimky z ochranných podmínek těchto zvláště
chráněných druhů, v souladu s § 56 a dalších zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Tyto druhy nebudou
realizací záměru významně dotčeny.
►

Realizace záměru je podmíněna povolením výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. (výjimka ze
zákazů ve zvláště chráněných územích).

► Bude zajištěno, aby stavební práce, mezideponie materiálu a pojezdy mechanizace byly situovány pouze

do prostoru stavebních objektů a jejich bezprostředního okolí, tj. mimo okolní luční či lesní plochy.
► Nebude strháván plošně travní drn, ani prováděny terénní úpravy ploch, na kterých nebudou stát trvalé

stavební objekty.
► Zásahy do půdního krytu (skrývku zeminy) v souvislosti s budoucí výstavbou jednotlivých staveb budou

realizovány mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. v období od začátku srpna do konce
března (dle počasí).
► Akusticky výrazně rušivé části stavby (např. kácení dřevin) budou prováděny mimo období toku, hnízdění

a vyvádění mláďat tetřívka obecného (mimo období od 1.3. do 31. 7.).
► S ohledem na vysokou entomologickou hodnotu dotčených ploch v prostoru navrženého propojení LV a

sjezdovky U kostela 1000 je konkrétní trasa propojení výstupní stanice lanové dráhy a sjezdové tratě
navržena tak, aby byla v maximální míře vedena výsadbami kleče, případně mladšími porosty smrku.
Trasa se v maximální možné míře vyhýbá kácení starších jedinců smrku. V případě, že vyplyne nutnost
pokácet několik starších okrajových smrků, budou jejich kmeny ponechány v okolí k samovolnému
rozpadu. Povrch budoucí spojnice nebude zpevněn štěrkem ani jiným hrubším materiálem, tak aby v
dotčené ploše nebylo zamezeno vyvinutí přirozeného vegetačního krytu.
► Případně prováděné biologické rekultivace na místech disturbovaných stavebními pracemi budou

realizovány po projednání se Správou KRNAP za využití regionálního lučního materiálu. Předpokládá se,
že stavbou disturbované plochy budou pokryty čerstvě posečenou trávou z dané lokality, která zde bude
usušena. Dojde tak k zajištění vydrolení semen na potřebném místě. V případě nepříznivých
povětrnostních podmínek (dlouhé období bez srážek, vymrznutí půdy apod.) bude k založení kvalitního
travního porostu pravděpodobně nutné vydrolení sena opakovat i v následující vegetační sezóně.
► Nebudou prováděny žádné výsadby stanovištně nepůvodních dřevin ani okrasných rostlin.
► Nad vyústěním nového propojení LV a sjezdovky U Kostela 1000 bude vytvořena mechanická (optická)

bariéra, oddělující horní část sjezdovky (nevyužívanou) od části dolní (provozované). Bariéra může být
sezonního charakteru (např. dřevěné zátarasy, oplůtky), případně trvalého charakteru (např. výsadba
úzkého pásu stanoviště původních druhů dřevin v roztroušené mozaice podél vrstevnice)
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► Na stavbě budou dodržovány příslušná bezpečnostní opatření a havarijní plány, jež zajistí eliminaci rizika

eventuálního úniku chemikálií do okolního prostředí.
Opatření při provozu
► Po projednání s orgánem ochrany přírody – Správou KRNAP budou zajištěna opatření k eliminaci

případného rozvoje invazních či expanzních druhů rostlin, včetně antropofytů, na nově obnažených a
disturbovaných plochách.
► Nezastavěné luční plochy na sjezdových tratích budou pravidelně udržovány sečí (optimálně v srpnu),

případně přepaseny (předpokládá se extenzivní přepasení několika kusy ovcí nebo koz, bez
dlouhodobějšího pobytu dobytka na lokalitě). V případě seče, zejména z prostoru zasněžovaných
sjezdových tratí, bude posečená hmota z lučních porostů v tu danou sezónu odstraněna z důvodu
minimalizace eutrofizace uměle zasněžovaných lučních stanovišť. Předpokládá se, že využití ploch pro
pastvu nebo senáž bude prováděno místními chovateli dobytka.
► Horní část sjezdovky U Kostela 1000 (nad novým propojem) bude ponechána spontánní sukcesi (bez

zalesnění), jakožto potenciální biotop pro tetřívka.
► U stávající horní poloviny trasy lyžařského vleku U Kostela 1000, která se nachází v

lesním prostředí, budou po skončení lyžařské sezóny na lana umístěna viditelná plašící
označení v rozestupu cca 10 m na jednom laně. Cílem je snížit riziko kolize tetřívka s
těmito lany, zejména při snížené viditelnosti. Možným řešením jsou např. plašící zařízení
švédské firmy AB Hammarprodukter, kupříkladu zařízení zn. FireFly (číslo výrobku
E0668347 – viz obrázek). Toto zařízení se ukazuje být v současnosti patrně
nejúčinnějším při plašení ptáků před lany (reakce v různých spektrech světelného záření,
otočná zařízení dle směru větru apod.). V případě neumístění označení bude lano ze
sloupů sundáno.
► Nově budované lyžařské vleky a sjezdové tratě nebudou využívány v letním období. Nebudou

realizovány žádné sportovní ani jiné aktivity, které by znamenaly narušení přírodních stanovišť v lokalitě.
► Úprava rolbou bude prováděna pouze za dostatečné sněhové pokrývky. Provoz bude přizpůsoben

aktuální výšce sněhové pokrývky a v jarním období bude ukončen včas, tak aby nedocházelo k
narušování či strhávání travního drnu v lučních porostech.
►

Propoj, navazující vlek a sjezdovka budou provozovány pouze v světelné periodě dne.

► Technicky a provozně bude zajištěno, aby sjezdová trať U kostela 1000 byla upravována a používaná

pouze přibližně do úrovně napojení nového propojení z lyžařského vleku na sjezdovku. Původní
propojení LV a sjezdovky, stejně jako horní část stávající sjezdovky přibližně nad nově navrženým
propojením, bude ponechána bez jakékoliv zimní úpravy sněhu. Hranice využívané a nevyužívané části
sjezdovky bude vhodně vyznačena, např. přenosným oplůtkem, aby v horní nevyužívané části
nedocházelo k pohybu lyžařů.
► Případná modelace propoje bude prováděna pouze nahrnováním sněhové pokrývky.
► Jako zábrany kolem sjezdovky U kostela 1000, nebudou užívány ochranné sítě, které by se mohly stát

pastí pro tetřívka či jiné ptáky. Předpokládá se zde realizace laťových plotků.
Dopravní řešení, přepravní kapacity vleků
Předkládaný záměr nemění nynější vztahy v areálech z hlediska potřeby úprav řešení dopravy v klidu.
Záměrem není nárůst přepravní kapacity, ale redistribuce uživatelů mezi areály v území.
Stavebník má k dispozici pro zimní sezónu dostatek stávajících odstavných a parkovacích ploch pro
krátkodobě parkující návštěvníky, které nebudou navyšovány. Dlouhodobě v lokalitě ubytovaní klienti mají
zajištěno parkování v rámci konkrétního ubytování.
Obsluhou areálů bude zajišťován a řešen kapacitní dohled nad areálem tak, aby v případě naplnění
nynějších kapacit došlo k blokaci přijíždějících zde neubytovávaných rekreantů již u odbočky na Malou Úpu
nad Temným Dolem a bylo možné odklonit zde neuspokojitelnou klientelu do jiného spolupracujícího
skiareálu v rámci regionu.
Po uvedení záměru do užívání dojde ke zrušení kyvadlové skibusové dopravy z Horní Malé Úpy do Dolní
Malé Úpy (areál U Kostela). Při stávající frekvenci skibusu 16 min zanikne cca 2 x 30 jízd (tam a zpět)
denně. Trasa skibusové dopravy nebude frézována, ani jinak upravována a bude uvolněna k rekreačnímu
využití.
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Případné využívání vleků běžkaři se očekává jen nevýznamné. Nelze vyloučit využití jednotlivých jízd
běžkařů zejména z údolí na vyšší partie, kdy by šlo pouze o minimum klientely, která by v údolí byla
ubytována. Z koncových stanic, které nekončí na současných běžkařských trasách, nejsou a ani nebudou
další návaznosti na běžkařské stopy do území. Záměr naopak uvolňuje novou velice příjemnou rekreační
trasu pro běžkaře po skibusech s možností vynikajících rozhledových poměrů do území. To ale neznamená
přírůstek rekreační veřejnosti, ale spíše vhodnější rozložení a redistribuci rekreantů po území, tím i snížení
zátěže lokalit okrajových s náročnějším trasovým profilem.
Z hlediska přepravních kapacit technologických zařízení v rámci propojení areálů je uvažováno takto:
►

Pomezky 2

Nový vlek s jednomístnými unašeči o maximální přepravní kapacitě 900 osob/hod (dáno výkonem motoru,
reálná přepravní kapacita bude nižší), bude pokrývat dopravu lyžařů, přemísťujících se do Horní Malé Úpy,
kteří dnes jezdí skibusem a vzhledem k mírnému sklonu svahu bude zřejmě sjezdovka užívána začátečníky
a dětmi. Západně od záměru se předpokládá zánik vleku Hýbnerka (307 osob/hod) a dále se předpokládá
zrušení východně ležícího vleku Michaela (200 osob/hod). Vzhledem k rušeným vlekům nedojde v území
k navýšení skutečných přepravních kapacit, pouze dojde k přeskupení osob mezi navrhovaný vlek Pomezky
2 a rekonstruovaný a prodlužovaný vlek Černá Voda.
►

Černá Voda

Prodlužovaný vlek o maximální přepravní kapacitě 895 osob/hod (dáno výkonem motoru, reálná kapacita
bude nižší), bude pokrývat potřebu přepravy lyžařů z Horní do Dolní Malé Úpy (místo dnešního skibusu) a
přebere kapacity stávajícího vleku Černá Voda (372 osob/hod), dále může přebrat i kapacity rušeného vleku
Hýbnerka (307 osob/hod) a vleku Michaela (300 osob/hod).
►

U Kostela 430

Prodlužovaný vlek o maximální přepravní kapacitě 1 100 osob/hod (dáno výkonem motoru, reálná kapacita
bude nižší) bude pokrývat skutečnou potřebu přepravy osob stávajícího vleku U Kostela 300 (293 osob/hod),
navýšenou o dopravu lyžařů přemísťujících se z Dolní do Horní Malé Úpy, kteří dnes jezdí skibusem.
Ukončení provozu
Na stavbu i vybavení veškerých objektů budou použity standardní materiály bez obsahu škodlivých látek,
konstrukce budou snadno rozebíratelné. Lze očekávat, že v případě ukončení životnosti jednotlivých objektů
záměru bude spojeno buď s rekonstrukcí objektů, nebo s demontáží. Většina materiálů bude recyklovatelná,
činnosti spojené s ukončením provozu budou z hlediska potenciálních negativních vlivů na životní prostředí
nevýznamné.
Zaměstnanci
Stávající personál na upravovaných přepravních zařízeních
Nová sezónní pracovní místa (dohled + údržba + zasněžování)

B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby
Dokončení stavby

B.I.8

2 pracovníci
7 pracovníků

3Q/2015
4Q/2016

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Královéhradecký

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,
500 02 Hradec Králové

obec:

Malá Úpa

Obecní úřad Malá Úpa
Malá Úpa č.p. 116,
542 27 Malá Úpa
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B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Územní rozhodnutí a stavební povolení:
Městský úřad Trutnov
Odbor výstavby
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
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B.II

Údaje o vstupech

B.II.1 Půda
Požadavky na trvalé zábory ze ZPF jsou pouze u navrhovaného vleku se sjezdovkou Pomezky 2. Jedná se
2
o plochu pro nový objekt dolní stanice v rozsahu 56 m na pozemkové parcele číslo 93 v k.ú. Horní Malá
Úpa. Jedná se o travní porost užívaný jako pastvina, půda na pozemku je nižší kvality s BPEJ 93624 (III.
třída ochrany zemědělské půdy).
Požadavky na trvalé odnětí z PUPFL jsou pro realizaci objektu horní stanice vleku Černá Voda a U Kostela
2
430, celkem se předpokládá trvalé odnětí plochy 36 m .
V rámci dotčených lesních ploch je uvažováno (návrhový předpoklad) s omezením funkcí lesa, případně
s jejich odnětím.
2

2

V k.ú. Horní Malá Úpa se předpokládá omezení PUPFL na ploše 11 086 m , v k.ú. Dolní Malá Úpa 6 362 m .
Ostatní dotčené plochy mimo lesní porosty určené pro zastavění buňkami pro dohled obsluhy jsou
umisťovány na ostatní nebo zastavěné plochy.

B.II.2 Voda
Pitná voda pro sociální potřeby
3

Předpokládaná potřeba pitné vody v rámci objektů – Horní Malá Úpa
(potřeba zajištěna primárně ve stávajícím obslužném objektu „Pomezky“)

78 m /rok

Předpokládaná potřeba pitné vody v rámci objektů – Dolní Malá Úpa
(potřeba zajištěna ve stávajícím obslužném objektu „U Kostela“)

24 m /rok

Celková předpokládaná potřeba pitné vody v rámci oznamovaného záměru

102 m /rok

3

3

Technologická voda
Pro umělé zasněžování bude využívána volná kapacita stávajících zařízení - retenčních nádrží v Horní a
Dolní Malé Úpě. Případné odběry budou v souladu se stávajícími povoleními.
Maximální průtok ve výtlačných řadech umělého zasněžování
Požadovaný průtok na jednom hydrantu umělého zasněžování

QC = 30,0 l/s
Q = 7,5 l/s

Na jedné větvi se uvažuje provoz 2 děl, díky kapacitě výtlačného řadu pak mohou být v provozu až 4 sněžná
děla. Počet děl je ale omezen jejich hlučností a plněním limitů u hlukově chráněných objektů, tedy maximální
počet děl (4) je možné provozovat pouze v případě užití jejich nízkohlučné verze.
Celková roční spotřeba vody na zasněžování není specifikována. Zasněžováním se zajišťuje dosažení
místně obvyklé sněhové pokrývky v rámci lyžaři užívaných ploch, tedy v případě dostatku přírodního sněhu
nebude umělé zasněžování využíváno.
Dodávka vody pro zasněžování sjezdovek a propojů je řešena dvěma samostatnými větvemi.
Severní část záměru (sjezdovka Pomezky 2, sjezdovka Černá Voda, propoje vleků a sjezdovek) bude
zásobována ze stávajících jímek v Horní Malé Úpě, jižní část (sjezdovka U Kostela 430 a propoje) ze
stávající jímky v k.ú. Dolní Malá Úpa.
Pro severní část záměru (v k.ú. Horní Malá Úpa) je dle povolení č.j. 2009/1035/ŽP/BRM ze dne 06. 03. 2009
3
3
platnost do 30. 07. 2020) povolen odběr vody v množství 19 000 m /rok. To odpovídá při výrobě cca 2,5 m
3
2
sněhu z 1 m vody a celkové vrstvě sněhu 45 cm zasněžené ploše o rozloze 105 556 m . Z následující
bilance ploch a potřeb vody (Tab. 1) vyplývá dostatečná reserva vody i pro zasněžování nových ploch
oznamovaného záměru.

C1824-15-0/Z01

34 / 88

Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

Tab. 1

Bilance uvažovaných ploch sjezdovek pro zasněžování z řadu Horní Malá Úpa
Plocha (ha)

Plocha (m2)

Lyžařský areál Lesní hřeben (z jímky J1) - stávající

6,0

60 000

Vlek Pomezky 2 – oznamovaný záměr

1,3

13 000

Vlek Černá Voda – oznamovaný záměr

1,4

14 000

Propojení vleků a sjezdovek – oznamovaný záměr

0,68

6 800

9,3

93 800

Celkem plochy pro zasněžování

Spotřeba vody (m3/rok)

16 880

Povolený odběr vody

19 000

Reserva

2 120

Pro jižní část záměru (v k.ú. Dolní Malá Úpa) je dle povolení k nakládání s vodami č.j. 2011/1246/ŽP/BRM ze
dne 28. 03. 2011 (platnost do 30. 06. 2021) pro umělé zasněžování povolen jejich odběr v množství 62 000
3
3
3
m /rok. To odpovídá při výrobě cca 2,5 m sněhu z 1 m vody a celkové vrstvě sněhu 45 cm zasněžené ploše
2
344 445 m . Z následující bilance ploch a potřeb vody (Tab. 2) vyplývá dostatečná reserva vody i pro
zasněžování nových ploch oznamovaného záměru.
Tab. 2

Bilance uvažovaných ploch sjezdovek pro zasněžování z řadu Dolní Malá Úpa
Plocha (ha)

Plocha (m2)

Lyžařský areál Lyžařský areál U Kostela - stávající

3,55

35 500

Vlek U Kostela 430– oznamovaný záměr

1,5

15 000

Propojení vleků a sjezdovek – oznamovaný záměr

0,69

6 900

5,74

57 400

Celkem plochy pro zasněžování

Spotřeba vody (m3/rok)

10 332

Povolený odběr vody

62 000

Reserva

51 668

Zbývající rozdíly mezi povoleným a uvažovaným množstvím vody pro zasněžování lze využít pro obnovování
sněhové pokrývky sjezdovek či na používané propojovací trasy.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Energetická potřeba pro stanice
Energetická potřeba technologie
Energetická potřeba pro zasněžovací zařízení
Celková energetická bilance pro objekty

60,0
116,0
224,0
400,0

kW
kW
kW
kW

Nejedná se o čistý nárůst instalovaných příkonů v území, v souvislosti se záměrem dojde k odstavení či
náhradě jiných zařízení (motory vleků, vybavení stanic).
Zemní plyn
Nebude využíván.
Materiál a suroviny
Základní surovinou pro výrobu sněhu je voda – bilance viz předchozí kapitola.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr zajišťuje možnost plynulého přesunu lyžařské veřejnosti mezi areálem na Pomezních Boudách a
areálem U Kostela s plným vyloučením konfliktní skibusové dopravy v zimním období při běžných sněhových
podmínkách (trasy viz Obr. 5). Po uvedení záměru do užívání tak při stávající 16 minutové frekvenci jízd
zanikne 2 x 30 jízd skibusu denně. Trasa skibusové dopravy bude uvolněna k rekreačnímu využití. Záměr
nesměřuje ke zvýšení přepravní kapacity zařízení v areálech, ale k jejich vzájemné dostupnosti
na sjezdových lyžích.
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Předkládaný záměr nemění nynější vztahy v areálech z hlediska automobilové dopravy rekreantů. Záměrem
není navýšení počtu klientů v území a tím se ani nepředpokládá nárůst automobilové dopravy. Stavebník má
k dispozici pro zimní sezónu dostatek odstavných a parkovacích ploch pro krátkodobě parkující návštěvníky.
Dlouhodobě v lokalitě ubytování klienti mají zajištěno parkování v rámci konkrétního ubytování. Obsluhou
areálů bude zajišťován a řešen kapacitní dohled tak, aby v případě naplnění nynějších kapacit došlo
k blokaci přijíždějících zde neubytovaných rekreantů již u odbočky na Malou Úpu nad Temným Dolem a bylo
možné odklonit zde neuspokojitelnou klientelu do jiného spolupracujícího skiareálu v rámci regionu.

Obr. 5

Situace pohybu klientů po areálu
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B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Výstavba
Pro období výstavby lze konstatovat díky relativně malému rozsahu prací i nevelkou emisi škodlivin
z provozu motorů stavebních strojů a nákladních vozidel. Obdobně i uvolňovaná prašnost z výkopových
prací bude nízká vzhledem k nevelkému rozsahu výkopů a vyšší vlhkosti vykopávané zeminy. Dále se
předpokládá jen krátkodobé odkrytí výkopu. Pro minimalizaci doby otevření výkopu budou práce prováděny
úsekově s okamžitou pokládkou a následným zahrnutím výkopu a překrytím drnem.
Provoz
Záměr za provozu nevnáší do území žádné bodové zdroje znečišťování ovzduší. V území dojde ke zvětšení
upravované plochy, tedy dojde k relativně nevelkému nárůstu emise z provozu motoru rolby. Současně
zaniknou pojezdy malého autobusu – skibusu (30 pojezdů denně směrem Horní malá Úpa – Dolní Malá Úpa
a 30 pojezdů zpět.), tedy i zanikne emise z provozu tohoto zdroje a techniky udržující sjízdnost komunikace.
Záměr nepřivádí do území nové rekreanty, není předpokládán nárůst automobilové dopravy v souvislosti se
záměrem.

B.III.2 Odpadní voda
V souvislosti se záměrem bude vznikat splašková voda v sociálních zařízeních obsluhy vleků. Množství
splaškových vod bude odpovídat cca množství odebrané vody pitné.
3

Celkově se předpokládá produkce splaškových vod v rámci objektů – Horní Malá Úpa
70,2
m /rok
(produkce bude zachycena v obslužném objektu „Pomezky“ a odvedena obecní splaškovou kanalizací na
blízkou centrální ČOV).
3
Celková předpokládaná produkce splaškových vod v rámci objektů – Dolní Malá Úpa
21,6
m /rok
(produkce bude zachycena ve stávajícím obslužném objektu „U Kostela“ a pravidelně odvážena).
Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu a vyvážené přímo na ČOV budou splňovat limity
jakosti stanovené kanalizačním řádem.
Srážkové vody a rozpuštěná voda ze zasněžování (nejedná se o odpadní vody) se budou volně vsakovat
v místě.

B.III.3 Odpady
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a
příslušných vyhlášek. Odpad bude tříděn, shromažďován a recyklován dle jednotlivých druhů a kategorií
stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších
předpisů.
Výstavba
Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební práce a odpady z demontáží a odstraňování
stávajících zařízení a objektů. V Tab. 3 je uveden výčet druhů odpadů, které budou během výstavby
pravděpodobně vznikat ve větším množství. Množství odpadů vzniklých při výstavbě do značné míry závisí
na využití/nevyužití výkopových zemin, využití dřevní hmoty, které nebude v režimu zákona o odpadech, a
dále předpokládáme vysoký podíl využití demontovaných zařízení. U ostatních odpadů bude jejich množství
záviset na zvolených stavebních postupech a materiálech, na kvalitě práce a jejich koordinaci.
Zabezpečení likvidace odpadů z výstavby bude záležitostí dodavatele/-ů stavby. Povinností bude zajistit
manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Proto předpokládáme, že odpady z výstavby budou
rozděleny dle druhu. Část objemu odpadů bude možné recyklovat. Drobný stavební odpad a nevyužitelné
složky odpadů budou odvezeny a uloženy na vhodné skládce odpadů. Odpady budou shromažďovány a
předávány k likvidaci odborným firmám majícím příslušná oprávnění.
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Tab. 3

Předpokládané odpady produkované v období výstavby

Číslo

Druh odpadu

Kategorie

15 01 01

Zbytky papírových a lepenkových obalů

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 10

Obaly znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 02

Textilní materiál znečištěný škodlivinami, čisticími prostředky, apod.

N

16 02 13

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

N

16 02 14

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

O

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihla

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Provoz
Pro období provozu lze očekávat vznik odpadů z pobytu obsluhy v areálu a z údržby zařízení. Budou vznikat
odpady obdobné provozu stávajících zařízení v areálu. Předpokládané druhy vznikajících odpadů jsou
uvedeny v Tab. 4. Odpady budou předávány k likvidaci odborným firmám majícím příslušná oprávnění, tím
bude zaručeno, že část odpadů bude recyklována či jinak zhodnocena. Vybrané odpady budou likvidovány
přímo externími dodavatelskými nebo údržbářskými firmami.
Tab. 4

Předpokládané odpady produkované v období provozu

Číslo

Druh odpadu

Kategorie

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 10

Obaly znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti

N

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

B.III.4 Hluk
Součástí oznámení je hluková studie viz Příloha 3, (Ing. Milan Kábrt, Posouzení akustické situace
technologického zařízení a provozu vozidel na sjezdovce, Enviconsult, Česká Skalice, únor 2015), ve které
jsou mj. podrobně popsány zdroje hluku a jejich působení při provozu.
Zdroji hluku budou zasněžovací prostředky (hluková studie předpokládá využití stávajících strojů), provoz a
pohony vleků (nové, nahrazující stávající), pojezdy sněhové rolby a sněžných skútrů.
Parametry zdrojů:
sněžné dělo M12
sněžné dělo M18
sněžné dělo T60
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dolní stanice s pohonem
vlek, sloupy a lano
sněhová rolba
sněžný skůtr

LwA = 91,0 dB
LPA = 41,6 dB v 15 m odstupu dle vlastního měření.
LPA = 73.1 dB 15 m od osy jízdy, průjezd 30 vteřin
LPA = 60.8 dB 15 m od osy jízdy, průjezd 30 vteřin

B.III.5 Rizika vzniku havárií
Z rozšíření stávajícího areálu o nové sjezdové tratě a vleky při dodržování legislativních předpisů nevyplývají
pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí žádná významná rizika. Riziko bezpečnosti provozu a
lokálního znečištění životního prostředí by představoval pouze případ mimořádné události (v důsledku
technické závady či selhání lidského faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni apod.). Během provozu vleků
by mohly nastat provozní poruchy (výpadek elektrického proudu, poškození technického zařízení, stanic
apod.), které ale nemají environmentální dopady. Nejzávažnější událostí, která by mohla mít negativní vliv
na životní prostředí a zdraví osob, je únik závadných látek z provozované techniky, případně požár.
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy (popř. geologického
podloží) by se mohly stát úniky provozních kapalin (motorová nafta, oleje atd.) při provozu rolby či skůtrů,
případně při výstavbě i ze stavebních strojů. Toto riziko nehod spojených s únikem provozních kapalin
nepřevýší běžně akceptované riziko.
Na druhou stranu záměr snižuje riziko havárií spojených s únikem provozních kapalin díky zrušení skibusové
dopravy a s tím svázané údržby trasy. V území se tak po realizaci záměru nebude pohybovat 2 x 30
projíždějících skibusů denně a technika údržby komunikace (pluh, fréza, apod.).
Snížení rizika úniku nebezpečných látek je dán udržováním správného technického stavu strojů a zejména
dodržováním kázně při provozování uvedených strojů. Používaná technologická zařízení se budou
pravidelně kontrolovat a udržovat v rozsahu dle požadavku dodavatele a platné legislativy.
V případě úniku závadných látek 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 neznečištěných a závadnou látku urychleně
zachytit (např. 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 sudu s víkem a poté je třeba zajistit jejich odstranění. Kontaminovanou zeminu je nutné
urychleně odstranit z terénu a odvézt na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadu.
Požár představuje ohrožení vzhledem k používání hořlavých látek (motorové nafty, převodové oleje aj.),
případně nedodržování protipožárních pravidel obsluhou vleků. 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. Záměr je projektován s ohledem na požární rizika
vyplývající z charakteru činností včetně nároku na požární vodu. Riziko vzniku požáru je nízké.
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ČÁST C Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území
C.I

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území

C.I.1 Základní popis a historický vývoj území
Navrhovaný záměr se nachází ve III. zóně Krkonošského národního parku, která je definována jako území
člověkem značně pozměněných ekosystémů se středisky soustředěné zástavby. Cílem je udržet a
přiměřeně podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, lesní hospodářství,
myslivost, turistiku, sport a rekreaci.
Krkonoše přes svou malou rozlohu oplývají neobvykle bohatou flórou a v kontextu ostatních hercynských
pohoří tak zaujímají mimořádně významné místo. Z dosavadních poznatků vyplývá, že zde roste více jak
1 200 taxonů cévnatých rostlin, což je bezmála polovina veškeré původní flóry České republiky, a
několikanásobně vyšší počet druhů rostlin bezcévných (výtrusných) – mechorostů, lišejníků, řas, hub, sinic,
hlenek, jejichž inventarizace dosud není zdaleka uzavřena. Z toho je 12 biotopů prioritních naturových.
V pestrosti zdejší flóry a vegetace se odráží zvláštní biogeografická poloha Krkonoš jako celku i utváření
jejich reliéfu – výrazně vystupují nad alpínskou hranici lesa (probíhá mezi 1 250 až 1 350 m n. m.) a jsou
nejsevernější výspou pohoří, ležících v kontinentální Evropě pod 50. rovnoběžkou.
Z hlediska vertikálního členění vegetace jsou v Krkonoších čtyři zřetelně vytvořené výškové (vegetační)
stupně: submontánní (400 až 800 m n. m.), montánní (800 až 1250 m n.m.), subalpínský (1 250 až 1 450 m
n.m.), alpínský (1 450 až 1 602 m n.m.). Přestože jejich charakter v minulých staletích silně pozměnil člověk.
Navrhovaný záměr a celá hodnocená oblast spadá do montánního stupně.
V území se do dnešních dob výrazně projevují historické lidské aktivity.
Oblast dnešní Malé Úpy byla dlouho bez osídlení. Bránil mu pohraniční hvozd, který pokrýval celé území,
jeho těžká prostupnost a výškové rozdíly terénu. Obchodní cesty přes Krkonoše se tomuto území vyhýbaly.
Vedly buď směrem západním, nebo využívaly nižších a schůdnějších cest směrem východním. Teprve
kolonizační tendence posledních Přemyslovců se dotkly širšího okolí. Znatelnější příliv obyvatelstva nastal
až vlivem dvou významných faktorů a to nálezu rud různých kovů v oblasti a obrovské lesní bohatství
Krkonoš. Dřevo bylo nejen běžným stavebním materiálem, ale užívalo se hlavně v hornictví, a to jak při
těžbě rud, tak i při jejich zpracování.
Zásadní bylo zejména období mezi 16. a 17. stoletím, kdy došlo k rozvoji budního hospodářství, kdy horské
polohy Krkonoš začínali osídlovat a exploatovat dřevorubci a pastevci. Postupně byl kácen les a rozšiřovaly
se louky, na kterých se mohl pást dobytek. Později se rozšiřovalo sklářství a zejména důlní činnosti
nejrůznějšího charakteru a s tím související odlesňování. Ve vazbě na těžbu stříbra v Kutné Hoře byl již v
roce 1609 konstatován katastrofální nedostatek dřevní hmoty v Krkonoších. Tyto aktivity a později i ničivé
povodně si vyžádaly potřebu rozsáhlého zalesňování. Genetické kvalitě nově zakládaných porostů nebyla
věnována dostatečná pozornost a i nadále bylo postupováno v podstatě holosečnými způsoby.
Později v 19. a 20. století došlo k nebývalému rozvoji průmyslových aktivit v České republice a pro Krkonoše
relevantně zejména v Německu a Polsku, což se projevilo dlouhotrvající imisní zátěží území. V letech 19801990 začalo docházet k plošnému odumírání smrkových porostů. Tato ekologická katastrofa byla způsobena
prvotně zakládáním smrkových monokultur (nevhodná reakce na historické odlesnění území) a druhotně
výrazným šokovým vlivem zejména oxidů síry a následnou acidifikací celého půdního profilu. Dlouhodobým
působením imisí bylo totiž značně změněno půdní prostředí, jak fyzikální, tak chemické vlastnosti půd.
Jedná se především o acidifikaci půd, značné snížení a narušení poměru dusíku, hořčíku, draslíku, vápníku,
fosforu, a podobně. Deficit živin v půdě způsobuje chronický nedostatek těchto látek v asimilačních orgánech
stromů, což se projevuje chronickým zhoršením zdravotního stavu stromů a celých porostů. Poruchy
ve výživě se projevují barevnými změnami jehličí zejména po klimaticky nepříznivém zimním období.
V oblasti záměru se nachází většinou smrkové porosty, které vykazují nejmenší toleranci k uvedeným jevům.
Při provedené rekognoskaci bylo možné pozorovat nastoupený trend a to postupnou regeneraci asimilačních
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orgánů smrku ztepilého (Picea abies). Část ploch záměru zasahuje do těchto lesních porostů, převážně se
v prostoru navržené výstavby nachází různě kvalitní, zčásti sečené luční porosty, kulturní lesní porosty a
nálety dřevin na dříve nelesních pozemcích. Zájmové území je situováno v bezprostřední blízkosti
stávajících zpevněných a nezpevněných komunikací, které slouží jako turistické trasy pro pěší či cyklisty a
jako přístupové linie k okolním turistickým chatám. Poměrně velká část lučních pozemků je již v současnosti
využívána pro sjezdové lyžování. Část řešených lučních pozemků je obhospodařována sečením.
Na environmentální charakteristiku území má významný vliv změna demografické situace a způsob obživy
obyvatel. V současnosti je v obci cca 120-130 stálých obyvatel a minimum hospodářského zvířectva. Tento
počet je jen cca 13 % obyvatel z roku 1930, kdy v Malé Úpě žilo 976 obyvatel a mj. zde bylo téměř 600 kusů
hovězího dobytka. Jednalo se tehdy sice o jiný ekonomický rámec, nicméně území dokázalo tento počet
obyvatel v obci celkem dobře zajistit. Tehdejší poměrně intenzivní zemědělská činnost na lučních enklávách
s dvojí senosečí v roce dala vzniknout krásným květným horským loukám.
V poválečném období došlo k prudkému úbytku obyvatel. Negativním vývojem počtu obyvatelstva v území
se státní správa zabývá již dlouhou dobu, nicméně vývoj je stále nepříznivý a počet obyvatel neodpovídá
dřívějším předpokladům. Např. v r. 1994 se v rámci VÚC Krkonoše pro Malou Úpu uvažovalo s počtem 350400 obyvatel. S úbytkem obyvatelstva souvisí i vymizení zemědělské činnosti, což se negativně projevuje
zejména na stavu lučních porostů. Původní obytné objekty zanikají, či jsou postupně přeměňovány
na penziony či jiná ubytovací zařízení.
Při usměrňování rozvoje a vybavenosti území se postupuje se zřetelem na celkovou únosnost krajiny,
soulad v naplňování jejich hlavních funkcí a jim odpovídající zónování území. V dokumentu vypracovaném
Správou KRNAPu nazvaném Plán péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo je mimo jiné
uvedeno, že Správa KRNAPu bude podporovat ekologicky únosné rekreační a sportovní aktivity, které
budou v souladu s posláním národního parku a s ochranným režimem jednotlivých zón.
Obživa obyvatelstva obce je tak v současné době ve značné míře vázána na cestovní ruch, a to zejména
na období zimní sezóny, kdy je v území ubytováno cca 1 500 osob a jsou zde cca stovky jednodenních
návštěvníků. V letní sezóně je pak v území ubytováno cca 300 osob a územím projdou cca nižší stovky
jednodenních návštěvníků. V mimosezóním období jsou v území jen cca desítky návštěvníků.

C.I.2 Cestovní ruch v území
Obec Malá Úpa nepřipravuje ani výhledově neuvažuje s potenciálem nárůstu parkovacích ani ubytovacích
ploch na svém území, takový stav není pro obec žádoucí a nebude zde nikterak podporován. Ubytovací
kapacity v obci mají dle sdělení obce Malá Úpa klesající četnosti z 2285 lůžek (dle ÚPD z roku 2006) na
současných 2054 lůžek. K maximální obloženosti dochází jen krátkodobě v týdnu nového roku a občasně
v období jarních prázdniny. Výhled stavu těchto kapacit nemá nadále rostoucí tendenci, ale klesající. To je
dáno jednak revitalizací dobových budov a jejich modernizací s narovnáním vnitřního komfortu a sociální
úrovně, což vede nutně k zmenšení ubytovací kapacity, kdy postupně dochází k náhrada vícelůžkových
pokojů apartmánovými typy ubytování, případně ubytovací kapacity zcela zanikají (např. v nejbližší době se
uvažuje s demolicí objektu Hořce - cca 200lůžek, bez náhrady).
Z hlediska parkování pro lyžařskou sezónu je v rámci celé obce využitelných 625 stání (475 obecních
pronajatých z většiny provozovateli předkládaného záměru a 150 udržitelných soukromých při objektech v
přilehnuté poloze k udržované státní silnici), přičemž navazující podíl denních rekreantů využívajících osobní
nebo autobusovou dopravu se pohybuje do 400 osob. Určitým dalším klientským podílem jsou i soukromé
(rodinné) objekty a trvale bydlící, ti mají po většinou parkování vyřešeno v rámci vlastních garáží při státní
silnici či tamtéž na blokovaných plochách.
Problematika počtu turistů a jejich požadavky na parkování je řešena systémově. V lyžařském období je
v oblasti Malé Úpy sledován stav obsazenosti na provozovatelem využívaných parkovištích. V případě
blížícího se zaplnění dojde již v předstihu před plným obsazením k signalizaci naplnění na ukazatel při na
odbočce na Malou Úpu z hlavního tahu. Doprava je pak řízena tak, aby nedošlo ke zbytečnému kolapsu
v prostoru Malé Úpy, stejně jak je tomu v jiných areálech v okolí. V obdobích mimo špičku se naplnění
kapacit na Malé Úpě nadále neočekává, a nebude jej k udržitelnému dlouhodobému provozu nově
propojených areálů ani zapotřebí. Při poklesu dlouhodobých návštěvníků bude v logice věci možný přírůstek
denních, krátkodobých.
Záměr je realizován v souladu s představami projednanými a uvedenými v 1. změně územního plánu, zde se
předpokládá realizace záměru, přitom se nepředpokládá nárůst rekreantů v území, proto se ani územní plán
neuvažuje se s novými plochami pro parkování.
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Rozvolněním lyžařů v doplněných plochách, zvýšení jejich bezpečnosti, nabídnutím dalších typů sjezdovek a
vyvážením vytíženosti a atraktivity původních nově propojených středisek stoupne adekvátně i bonita
lyžařského areálu na Malé Úpě. To mj. i napomáhá dlouhodobé efektivnosti ekonomické udržitelnosti
záměru. Areál je tak primárně využíván pro svoji specifičnost a klid zejména rodinami s malými dětmi a méně
náročnými lyžaři. S tím pak souvisí i nižší míra skutečného vytížení strojních (uváděných) kapacit
přepravních zařízení. Zkušenost ze stávajícího provozu ukazuje v průměrném ustáleném sezónním ukazateli
vytížení kapacit vleků do 30%, což v zásadě zohledňuje uživatelskou schopnost klientů lyžařské veřejnosti
do Malé Úpy přijíždějících.
Nárazový přírůstek klientely nad stávající kapacitní možnosti území je samoregulačně vylučován
skutečností, že by se zde vytvářely dlouhé fronty při vlecích a lyžaři by byli sami sobě překážkou a ti by se
sami přesunuli do jiného uvolněnějšího prostředí.

C.II

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území

C.II.1 Ovzduší a klima
C.II.1.1 Kvalita ovzduší
Pro popis stávající úrovně imisní zátěže byly využity údaje z map znečištění konstruovaných v síti 1x1 km,
které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací znečišťujících látek dle skutečnosti za roky 20102014. Soustavné sledování kvality ovzduší se v dotčené lokalitě v rámci imisního monitoringu neprovádí.
Kvalita ovzduší v dotčeném území je vysoká a zlepšuje se, imisní koncentrace všech sledovaných
znečišťujících látek se pohybují spolehlivě na podlimitní úrovni. Následně uvádíme podrobnější údaje
o imisním pozadí vybraných škodlivin.
Oxid dusičitý (NO2)
Dle pětiletých klouzavých průměrů za období 2009-2013 se průměrné roční koncentrace NO2 pohybovaly
-3
do cca 6,4 µg.m , zatímco za období 2010-2014 se tyto snížily a v okolí hodnoceného záměru je lze
-3
-3
-3
očekávat o více než 1 µg.m nižší, tedy na úrovni do cca 5,4 µg.m , 13,5 % imisního limitu (LV = 40 µg.m ).
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 6.

Obr. 6

-3

Průměrné roční koncentrace NO2 [µg.m ]
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Tuhé látky (PM10)
Dle pětiletých klouzavých průměrů za období 2009-2013 se průměrné roční koncentrace TZL PM10
-3
pohybovaly do cca 11,9 µg.m , za období 2010-2014 se tyto prakticky nezměnily, v okolí hodnoceného
-3
-3
záměru je lze očekávat na úrovni do cca 11,8 µg.m , tedy cca 29,5 % imisního limitu (LV = 40 µg.m ).
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 7.

Obr. 7

-3

Průměrné roční koncentrace PM10 [µg.m ]
-3

36. nejvyšší denní koncentrace TZL PM10 za období 2009-2013 se pohybovaly do cca 22,2 µg.m , zatímco
-3
za období 2010-2014 se tyto snížily a v okolí záměru je lze očekávat o více než 1 µg.m nižší, tedy na úrovni
-3
-3
do 21,2 µg.m , tj. cca 42,4 % hodnoty imisního limitu (LV = 50 µg.m ).
Podrobné zobrazení maximálního denního zatížení v území je znázorněno na Obr. 8..

Obr. 8

-3

36. nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg.m ]
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Tuhé látky (PM2,5)
Dle pětiletých klouzavých průměrů za období 2009-2013 se průměrné roční koncentrace TZL PM2,5
-3
pohybovaly do cca 9,4 µg.m , za období 2010-2014 se tyto mírně navýšily a v okolí hodnoceného záměru
-3
-3
lze očekávat hodnoty na úrovni do 9,6 µg.m , tedy do cca 38,4 % imisního limitu (LV = 25 µg.m ).
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 9.

Obr. 9

-3

Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg.m ]

Benzen
Dle pětiletých klouzavých průměrů za období 2009-2013 se průměrné roční koncentrace benzenu
-3
pohybovaly do cca 0,7 µg.m , zatímco za období 2010-2014 se tyto snížily a v okolí hodnoceného záměru je
-3
-3
lze očekávat na úrovni 0,6 µg.m , tedy 12 % imisního limitu (LV = 5 µg.m ).
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 10.

-3

Obr. 10 Průměrné roční koncentrace benzenu [µg.m ]
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C.II.1.2 Klimatické faktory
Vymezené území leží dle E. Quitta v chladné klimatické oblasti CH7 s následující charakteristikou:
CH7 - velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a
mírný podzim. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. Další klimatické
údaje uvádíme v tabulce:
Tab. 5

Klimatologická charakteristika území

Číslo oblasti

CH7

Počet letních dnů

10 až 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

120-140

Počet mrazových dnů

140-160

Počet ledových dnů

50 až 60

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci

15 až 16

Průměrná teplota v dubnu

4 až 6

Průměrná teplota v říjnu

6 až 7

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 120-130
Srážkový úhrn ve vegetačním období

500-600

Srážkový úhrn v zimním období

350-400

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

100-120

Počet dnů zamračených

150-160

Počet dnů jasných

40 až 50

C.II.2 Hluk
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána hlukem z pozemní automobilové dopravy a pohybu
turistů a v zimním období navíc provozem zařízení lyžařských areálů (pohony vleků, zasněžování, pohyb
rolby, sněžných skútrů). Intenzity dopravy na komunikacích v řešeném území jsou nízké.
Přílohou č. 3 oznámení je posouzení akustické situace v území, ve které je uveden výsledek měření hluku
pozadí u RD č.p. 19 v k.ú. Horní Malá Úpa. RD leží v cca ½ asfaltové cesty od středu obce do údolí toku
Černé Vody k obecní ČOV. Podél této cesty bude trasován lyžařský vlek „Pomezky 2“. Naměřená hodnota
La,eqT = 37,8 dB ukazuje na plnění stanoveného hygienického limitu pro denní dobu.
Dále lze charakterizovat hlukovou zátěž lokality v zimních měsících i z výpočtů hluku u referenčních bodů,
které jsou již v současné době poblíž sjezdovek a jsou tak zatíženy provozem lyžařských zařízení obdobně,
jak to bude i po realizaci záměru. Z vypočtených hodnot uvedených v hlukové studii lze orientačně využít
výsledků výpočtu hluku z provozu vleků, rolby a skútrů u referenčních bodů 5 (RD č.p. 24 Horní Malá Úpa),
11 (RD č.p. 24 Dolní Malá Úpa) a 12 (RD č.p. 24 Dolní Malá Úpa). Vypočtený hluk dosahuje hodnot pro
dobu denní od 41,6 do 47,9 dB, tedy hodnot podlimitních.

C.II.3 Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
hlavní povodí řeka Labe 1-00-00,
povodí řeka Úpa 1-01-02-001; správce – Povodí Labe,
povodí IV. řádu tok Malá Úpa, číslo hydrologického pořadí 1-01-02-0061-0-00; správce – Správa NP.
2

Území záměru v Horní i Dolní Malé Úpě leží v jednom dílčím povodí o ploše povodí 5,76 km . Povodí je
odvodňováno tokem Malá Úpa (významný vodní tok dle vyhl. 178/2012 Sb.), do které se zleva vlévá tok
Černá Voda. Horní část toku Černá Voda je přibližně v souběhu se sjezdovkou a vlekem Pomezky 2.
Levostranným přítokem Černé Vody je Kolbenův potok, podél jeho pravého břehu je vlek a sjezdovka Černá
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Voda. Prostor areálu U Kostela odvodňuje Rennerův potok, který je také levostranným přítokem říčky Malá
Úpa.
Záměr zejména v prostoru sjezdovky Černá Voda kříží četné drobné přítoky (zde Kolbenova potoka). Terén
je vlhký, místy podmáčený, v období náporových stavů vody lze očekávat s ohledem na podloží místy vývěry
podzemní vody a jejich povrchový odtok.
Dotčené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krkonoše. Předmětem
ochrany jsou zde povrchové vody.
Podzemní voda
Řešené území náleží k hydrogeologickému rajónu 6414 Krystalinikum Jizerských hor a Krkonoš v povodí
Jizery.
Rajón je vymezen v krystaliniku Sudetské soustavy. Vystupují v něm granity krkonošsko – jizerského plutonu
a jejich metamorfovaný plášť. Krkonošsko – jizerský pluton, tvořící převážnou část Jizerských hor a hřebeny
Krkonoš, je budován hrubě až středně zrnitou biotitickou žulou s pruhem dvouslídných žul v jihozápadní
části. Metamorfovaný plášť, omezující jižní a jihovýchodní okraj plutonu, je tvořen dvěma horninovými
komplexy – starším předordovickým a mladším ordovicko – silursko – devonským.
V povrchové zóně rozpukání granitového masívu se uplatňuje puklinová propustnost s rychlým oběhem
podzemních vod podle stupně rozevření puklin. V písčitém zvětralinovém plášti převažuje průlinová
propustnost pokryvu a umožňuje dobrou infiltraci srážkových vod. Rajón je odvodňován především přítoky
horních toků Labe, Jizery a Nisy. V krystaliniku dochází k přímé infiltraci srážek, zvláště v místech
rozsáhlejšího výskytu písčitého eluvia.
Tradiční využití podzemních vod krystalinika zachycením pramenů již nepostačuje, proto se stále více
využívá povrchových vod.

C.II.4 Půda, geomorfologie, horninové prostředí a přírodní zdroje
Půda
Krkonoše mají výraznou výškovou půdní zonaci a kvalitu půd zde ovlivňuje zejména kyselé, minerálně
chudé geologické podloží a chladné, velmi vlhké klima. Převážná většina krkonošských půd je kyselá.
V nejnižších polohách převládají hnědé lesní půdy, výše mají převahu humusové a rašelinné podzoly a
podzolové rankery, na výchozech vápenců jsou vzácně vyvinuté rendziny a na nejvyšších vrcholech
převládají mrazem tříděné kamenité a velmi mělké alpínské půdy. Podél vodních toků bývají různě mocné
nivní a glejové půdy. Na lesních rašeliništích a subarktických rašeliništích obou náhorních plošin se vyskytují
rašelinné půdy, jejichž mocnost nepřesahuje 2–3 metry. Je to vyhraněné přírodní prostředí, které umožnilo
existenci unikátních severských ekosystémů. Patří k nejvýznamnějším přírodním fenoménům Krkonoš.
Svahy Krkonoš modelují na některých místech mohutné sesuvy půdy a zvětralin – zemní laviny (Obří důl,
Dlouhý důl, údolí Lomničky aj.). Kyselost krkonošských půd se zhoršila během imisní kalamity v závěru 20.
století a velkoplošné těžby odumírajících lesních porostů začaly ohrožovat půdy tzv. introskeletovou erozí.
Záměrem dotčené pozemky a okolí jsou půdy s BPEJ 93624, které náležejí do III. třídy ochrany půdy
(prostor vleku a sjezdovky Pomezky 2) a BPEJ 97101, které náleží do V. třídy ochrany půdy (ostatní dotčené
plochy). Půdotvornými substráty jsou v dotčeném území modální kryptopodzoly.
Z hlediska lesnického se celá oblast záměru nachází v 7 - 8. lesním vegetačním stupni, označovaném jako
bukosmrkový - smrkový. Základem zdejších půd jsou horské humusové podzoly. Jsou velmi silně kyselé,
vlhké, středně hluboké až mělké, kamenité, sorpčně výrazně nenasycené, slabě zásobené živinami, výrazně
humózní. Fyzikální a hydrické vlastnosti jsou poměrně dobré, ale jsou limitované nízkými teplotami. Tyto
půdy se vyznačují zhoršenými růstovými půdními podmínkami v důsledku špatného půdního chemismu a
extrémních abiotických podmínek
Geomorfologické poměry
Zájmové území se nachází dle geomorfologického členění ČR v následujících celcích:
Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: Česká tabule
Oblast: Krkonošská oblast
Celek: Krkonoše
Podcelek: Krkonošské rozsochy
Okrsek: Žalský hřbet
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Krkonoše jsou geologicky velmi starým pohořím, nicméně jejich geomorfologický vývoj a modelaci lze
sledovat teprve v období třetihor a čtvrtohor. Nejstaršími dochovanými zbytky někdejšího reliéfu jsou
třetihorní zarovnané povrchy (parovina, peneplén, etchplén) v podobě dvou rozlehlých náhorních planin
západních a východních Krkonoš.
Výzdvih pohoří po třetihorním alpínském vrásnění vedl k mohutné říční erozi, vodní toky se začaly zpětnou
erozí zahlubovat a rozčlenily povrch Krkonoš do podoby krkonošských rozsoch a dnešní členité sítě
hlubokých říčních údolí. V modelaci severních a jižních svahů Krkonoš jsou však velké rozdíly.
Nejvíce dokladů pochází z nejmladšího geologického útvaru – čtvrtohor. Během střídání několika ledových a
meziledových dob došlo k přemodelování výše položených partií Krkonoš do podoby ledovcových karů,
sněžníků, trogů a řady ledovcových údolí (např. Labský a Obří důl). Svědectvím opakovaného zalednění
některých částí Krkonoš jsou ledovcové morény a jezera (např. Wielki a Mały Staw). Ledovcová, mrazová a
říční eroze se podílela i na vzniku charakteristického jehlancovitého tvaru Sněžky (karling).
Geologická charakteristika území
Krkonoše jsou podobně jako značná část českého masivu geologicky velice pestré. Naprostá většina území
spadá do geologického celku zvaného krkonošsko-jizerské krystalinikum. Převažující skupinou hornin jsou
metamorfity (krystalické břidlice), doplněné hlubinnými (žula) a vzácně i výlevnými vyvřelinami.
Počátek geologické historie Krkonoš bývá pokládán do konce starohor před asi 700 miliony let. Tehdy došlo
k pohybu zemských ker, vrásnění, a původní mořské usazeniny byly přeměněny na nejstarší krkonošské
krystalické břidlice, především svory s četnými vložkami křemenců, místy erlánu a amfibolitu.
Území záměru je geologicky pestré a je tvořeno střídajícími se polohami různých krystalických břidlic a také
kvartérních sedimentů (viz Obr. 11). Objekty záměru tak budou od severu umístěny v plochách rul (ID 839) –
vlek Pomezky 2, přejdou přes kvartérní hlinito-kamenité sedimenty toku Malá Úpa (ID 19) a v prostoru vleku
Černá Voda přejdou do fylitů a svorů (ID 866 a ID 867) s vložkami amfibolitů či zelených břidlic (ID 869) a
kvarcitů (ID 868). V prostoru Rennerových bud se opět objevují hlinitokamenité sedimenty (ID 19) a
ve vrcholových partiích opět ruly (ID 839).

Obr. 11 Geologická mapa (dostupná ze stránek České geologické služby www.geology.cz)
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Surovinové a jiné přírodní zdroje, poddolování
Na k.ú. Horní Malá Úpa se nacházejí tři poddolovaná území. Tato jsou lokalizována západně od silnice
II/252 v dostatečné vzdálenosti od záměru. Největším poddolovaným územím jsou opuštěné dobývky
na železnou rudu a polymetalické rudy na ploše cca 86 ha v prostoru Žacléřských bud, nejblíže záměru je
pak drobný pozůstatek z těžby či průzkumu ložiska železných rud v lesích nad „Žlutou cestou“, cca 600 m
západně od budoucí horní stanice lanovky Pomezky 2.
Ložiska vyhrazených či nevyhrazených surovin na území obce Malá Úpa vymezeny nejsou.

C.II.5 Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle Culka (1996) se zájmové území nachází v provincii středoevropských listnatých lesů, v podprovincii
hercynské, v bioregionu 1.68 - Krkonošském. Podle Culka (2005) se zájmové území nachází v biochoře
6SS – Svahy na kyselých metamorfitech 6. vegetačního stupně.
Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti oreofytika – obvodu Českého oreofytika. Příslušným
fytogeografickým okrskem je č. 93a Krkonoše lesní.
Potenciální přirozenou vegetaci na zájmovém území představuje smrková bučina (Calamagrostio vilosaeFagetum). Jsou pro ni typické lesy s kolísající proporcí listnatých a jehličnatých dřevin. Z listnatých dřevin
nejvíce dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen bývá javor klen (Acer pseudoplatanus), z jehličnanů
je nejvíce zastoupen smrk ztepilý (Picea abies), v příměsi pak jedle bělokorá (Abies alba). V keřovém patru
jsou zastoupeny většinou jen zmlazující dřeviny patra stromového. Bylinné patro mívá vysokou pokryvnost,
je však druhově chudé. Dominuje v něm třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) společně s brusnicí
borůvkou (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je vyvinuto téměř vždy, avšak jeho pokryvnost silně kolísá.
V prostoru navržené výstavby se v současnosti nachází různě kvalitní, zčásti sečené luční porosty, kulturní
lesní porosty a nálety dřevin na dříve nelesních pozemcích. Zájmové území je situováno v bezprostřední
blízkosti stávajících zpevněných a nezpevněných komunikací, které slouží jako turistické trasy pro pěší či
cyklisty a jako přístupové linie k okolním turistickým chatám. Poměrně velká část lučních pozemků je již
v současnosti využívána pro sjezdové lyžování. Část řešených lučních pozemků je obhospodařována
sečením. Je tedy zřejmé, že již v současnosti je zájmové území relativně výrazně antropogenně využíváno
(zemědělství, turismus, lesní hospodaření, doprava).
Lesy
Záměr je umístěn v exponovaném území III. zóny Krkonošského národního parku, do nezalesněné
i zalesněné části území, s podílem zásahů do lesních porostů.
Z hlediska lesnického se celá oblast záměru nachází na rozhraní 7. - 8. lesního vegetačního stupně. Sedmý
lesní vegetační stupeň označovaný jako bukosmrkový a je vymezen v nadmořské výšce 900–1 050 m a
osmý označovaný jako smrkový je uváděn v rozpětí 1 050–1 350 m n. m.
Druhová skladba porostů, v kterých jsou navrženy zásahy, není příliš pestrá. Z velké většiny převládá smrk
ztepilý (Picea Abies), v některých místech zastoupení ostatních dřevin dosahuje do cca 10 %. Jedná se
zejména o v oblasti nepůvodní modřín evropský (Larix europea), javor klen (Acer pseudoplatanus), břízu
bradavičnatou (Betula verrucosa), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). S přibývající nadmořskou výškou vzrůstá
procento borovice kleče (Pinus mugo). Druhová skladba v dotčených lesích se výrazně neodchyluje od tzv.
přirozené druhové skladby. Výrazně nižší je pouze procentuální zastoupení buku lesního (Fagus silvatica).
Pozitivní je situace ve zvyšujícím se zastoupení listnatých dřevin tvořících vhodné směsi dřevinných druhů.
Záměr nezasahuje do uznaných semenných porostů v oblasti. Genetickou kvalitu porostů, ve kterých jsou
navržena odlesnění, lze charakterizovat vesměs jako průměrnou. Jedná se většinou o porosty zařazené
do fenotypové kategorie C – porosty průměrné hospodářské hodnoty, vhodné pro přirozenou obnovu, nikoliv
pro sběr semen.
Dotčené lesní porosty se nacházejí v imisním pásmu ohrožení A a B.
Z hlediska lesnického se jedná o administrativní území lesní správy Pec pod Sněžkou, lesní úsek - revír
Rennerovy boudy, konkrétní dělení na lesní porosty je patrné z Obr. 12, porostní mapy).
►

Záměr prodloužení vleku Černá Voda se dotýká lesních porostů 301 C2 a 301 E3.
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U obou porostů se jedná o kategorii lesy zvláštního určení (ustan. § 8 odst. 1, písm. c) zákona „o lesích“),
s charakteristikou lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací. Dotčené části lesů
zvláštního určení jsou zařazeny do hospodářských souborů 71 – hospodářství exponovaných stanovišť
horských poloh a 53 – hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh. Z hlediska lesních typů se jedná o 8K
– kyselé smrčiny a 8S – svěží smrčiny.

Obr. 12 Porostní mapa

Předmětná lokalita je lesnicky popsána jako svah se severozápadní až SSZ expozicí, rozsáhlé plochy
smrkových mlazin po kalamitních těžbách, v minulosti škody větrem a sněhem, v současných mlazinách
pomístné škody větrem a sněhem v kombinaci se škodami zvěří, okus srnčí zvěří, ohryz a loupání jelení
zvěří, výšková a tloušťková diferenciace ve výrazné závislosti na nadmořské výšce a vodním režimu.
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Druhová skladba porostů, ve kterých je navrženo prodloužení lyžařského vleku Černá Voda se sjezdovou
tratí se vzájemně hodně liší. Lesní porost 301 C2 (horní stanice vleku) má poměrně obvyklé druhové
složení, smrk ztepilý cca 85 % a jeřáb ptačí cca 10 %, zbývajících 5 % tvoří bříza bradavičnatá a buk lesní
V případě lesního porostu 301 E3 (prostor prodloužení vleku a sjezdovky) se jedná o značně nerovný a silně
zamokřený pozemek s 82 % zastoupením jeřábu ptačího, 12% zastoupením břízy bradavičnaté, 5%
zastoupením smrku ztepilého, v okrajích přimíšený buk lesní a borovice lesní. Tento pozemek má charakter
bývalé neužívané zemědělské půdy opuštěné z důvodu zamokření nebo charakteru „ostatních ploch“.
Prodloužení LV a vytvoření sjezdové trati si vyžádá smýcení dřevin v podobě keřů a nízkých stromů. Výška
stromů je v rozmezí 7–10 metrů. Limitující je trvalé zamokření a nedostatek půdního kyslíku. Zakmenění
porostu ve věku kolem 30 let je vyjádřeno hodnotou 0,9; zápoj porostu je uvolněný až mezernatý.
Záměr prodloužení vleku U Kostela 430 se dotkne části lesních porostů 303 A2, 301 C3b a 301 C5.
V případě lesního porostu 303 A2 se jedná o kategorii lesy ochranné (ustan. § 7 odst.1, písm.b) zák.
č. 289/1995 Sb., o lesích), s charakteristikou vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže
položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech a v případě lesních porostů 301 C3b a 301 C5 se jedná
o kategorii lesy zvláštního určení (ustan. § 8 odst. 1, písm. c) zákona „o lesích“), s charakteristikou lesy
na území národních parků a národních přírodních rezervací.
►

Obdobným způsobem je u lesa ochranného charakterizován hospodářský soubor a lesní typ 8Z – zakrslá
jeřábová smrčina. Dotčené části lesa zvláštního určení jsou zařazeny do hospodářského souboru 78 resp.
77 – hospodářství oglejených stanovišť horských poloh, charakteristika lesního typu 8V – podmáčené
klenové smrčiny.
Předmětná lokalita je lesnicky popsána jako svah se západní až severozápadní expozicí, s převahou mlazin
po kalamitních těžbách, s pomístnými zbytky kmenoviny, výšková a tloušťková diferenciace výrazně závisí
na nadmořské výšce a vodním režimu.
Druhová skladba porostů, ve kterých je navrženo vybudování LV se sjezdovou tratí, je monotónní.
Zastoupen je především smrk ztepilý cca 85 % a z cca 15 % jeřáb ptačí. V místě záměru se tak druhová
skladba lesního porostu blíží přirozené druhové skladbě SM 8, JŘ 2. V části lesního porostu 303 A2 je pro
výstavbu LV a sjezdové trati využito bývalé bezlesí, v současné době sporadicky porostlé jeřábem ptačím a
smrkem ztepilým. Zásah do porostu 301 C5 pro výstup lyžařů z LV a odjezd směrem na Horní Malou Úpu
propojovací stezkou si vyžádá smýcení pouze několika, 3–5 ks smrků. V uvedených porostech 303 A2, 301
C 3b a 301 C5 jsou dle LHP evidovány i další dřeviny borovice kleč, bříza bělokorá, javor klen, těchto dřevin
se však záměr v daném místě nedotkne. Zakmenění mladých porostů ve věku 27–36 let je evidováno
v rozmezí 0,90–1,0; zápoj porostů je optimální. Zakmenění porostu 301 C5 ve věku 56 let je evidováno
v hodnotě 0,8. Zmíněné původní bezlesí je sporadicky zalesněno cca ze 35–45 %.
Dotčené lesní porosty se nacházejí v imisním pásmu ohrožení A. Lesní porosty jsou tak obecně, vzhledem
k minulému působení antropogenních vlivů (zejména imisí), hodnoceny jako poměrně zranitelné. Zvláště je
toto patrné u porostů, kde dochází k náhlému otevření pláště a porušení porostních okrajů. Předkládaný
návrh naštěstí probíhá mladšími lesními porosty, které v tomto věku vykazují poměrně vysoké procento
tolerance k podobným zásahům.
Záměr propojení vleku U Kostela 430 a vleku Černá Voda se dotýká lesních porostů 301 C5, 301 C3b,
301 C2, 301 D2, 301 E2a a 301 E3.
Ve všech případech dotčených lesních porostů se jedná o kategorii lesy zvláštního určení (ustan. § 8 odst. 1,
písm.c) zákona „o lesích“), s charakteristikou lesy na území národních parků a národních přírodních
rezervací. Dotčené části lesů zvláštního určení jsou zařazeny do hospodářských souborů 77 – hospodářství
oglejených stanovišť horských poloh, 71 – hospodářství exponovaných stanovišť horských poloh, 73 –
hospodářství kyselých stanovišť horských poloh a 53 – hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh.
Z hlediska lesních typů se jedná o 8V – podmáčené klenové smrčiny, 8K – kyselé smrčiny a 8S - svěží
smrčiny.
►

Předmětná lokalita je lesnicky popsána jako svah se západní až severozápadní expozicí, rozsáhlé plochy
smrkových mlazin po kalamitních těžbách, v minulosti škody větrem a sněhem, v současných mlazinách
pomístné škody větrem a sněhem v kombinaci se škodami zvěří, ohryz a loupání jelení zvěří, výšková a
tloušťková diferenciace ve výrazné závislosti na nadmořské výšce a vodním režimu.
Lesní porosty v místě realizace jsou poměrně málo přehledné, zavětvené až k zemi, obtížně průchodné
s množstvím potěžebních zbytků z minulosti. Souvislá plocha více jak 40 ha lesa tohoto charakteru je
částečně zpřístupněna vývozní lesní cestou a několika lesními průseky (rozčleňovacími linkami), které
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umožňují nejen zpřístupnění porostů, ale také základní orientaci v souvislých stejnověkých a stejnorodých
porostech.
Druhová skladba porostů, ve kterých je navrženo vybudování propojovací stezky, je s nižší nadmořskou
výškou pestřejší. K základní dřevině smrku ztepilému se stále více přidružují listnaté dřeviny jeřáb ptačí,
bříza bělokorá a vtroušeně buk lesní a javor klen. V zamýšlené trase se vyskytují též jedinci borovice lesní.
Z hlediska procentuálního zastoupení se jedná o smrk ztepilý cca 78 %, jeřáb ptačí cca 15 %, bříza
bradavičnatá cca 6 %. V místě záměru se tak druhová skladba lesního porostu odlišuje od přirozené
druhové skladby SM 10, + JŘ, + BK, + JV, + JD, a to překvapivě vyšším procentem listnáčů. V uvedených
porostech 301 C3b, 301 C2, je dle LHP evidována i borovice kleč, v trase propojovací stezky se však
nevyskytuje. Zakmenění mladých porostů ve věku 26–36 let je evidováno v rozmezí 0,8–0,9; porost 301 C5
ve věku 56 let v hodnotě 0,8; což plně odpovídá stanovištním a klimatickým podmínkám. Po provedených
prořezávkách je spon ponechaných jedinců v rozpětí 4–6 (8) metrů, vyskytují se zde menší i větší
nezalesněné mýtinky.
Charakterem stanoviště i porostu se výrazně odlišuje lesní porost 301 E3, kde je navrženo prodloužení
sjezdové trati jako stavební objekt SO 02.
Dotčené lesní porosty se nacházejí v imisních pásmech ohrožení A, B, přičemž se snižující se nadmořskou
výškou převažuje pásmo typu B. Lesní porosty jsou tak obecně, vzhledem k minulému působení
antropogenních vlivů (zejména imisí), hodnoceny jako poměrně zranitelné. Zvláště je toto patrné u porostů,
kde dochází k náhlému otevření pláště a porušení porostních okrajů. Předkládaný návrh propojovací stezky
naštěstí probíhá mladšími lesními porosty, které v tomto věku vykazují poměrně vysoké procento tolerance
k podobným zásahům.
Propojení vleku U Kostela 1000 a sjezdovky se dotýká lesních porostů 303 B1a a 303 B2.
V obou případech se jedná o kategorii lesy ochranné (ustan. § 7 odst. 1, písm. b) zák. č. 289/1995 Sb.,
o lesích], s charakteristikou vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a
lesy na exponovaných hřebenech. Obdobným způsobem jsou charakterizovány hospodářské soubory a
lesní typy 8Z a 8K.
►

Předmětná lokalita je lesnicky popsána jako svah se západní expozicí, vrchní část hřebenu s extrémními
klimatickými podmínkami, převaha mlazin po kalamitních těžbách.
Druhová skladba porostů, ve kterých je navrženo vybudovat propojení, není příliš pestrá. Zastoupena je
především borovice kleč a smrk ztepilý cca 90 %. Zastoupení ostatních dřevin, které tvoří bříza bělokorá,
jeřáb ptačí, javor klen a vtroušeně modřín opadavý dosahuje pomístně cca 10 %. Zakmenění mladých
porostů ve věku 18–28 let je evidováno jako 100%. Dotčené lesní porosty na hřebenech se nacházejí
v imisním pásmu ohrožení A.
Flóra a fauna
Zájmové území bylo podrobně zkoumáno v období přípravy záměru v rámci studií, které jsou přílohami
tohoto oznámení:
► RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Biologické posouzení záměru „Výstavba lyžařských sjezdových tratí a
doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa, prosinec 2012 (viz
příloha č.2).
POZN: Uvedená příloha vznikla v rané přípravě záměru a mj. sloužila k detailnímu upřesnění umístění jednotlivých
objektů záměru. V příloze uvedené zákresy záměru nejsou aktuální a jsou v některých detailech překonány. Předkládané
oznámení vychází z projektu, který byl upřesněn mj. i díky doporučením, která vzešla z biologického posouzení.

a
► RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Posouzení vlivu záměru – „Návrh výstavby lyžařských sjezdových tratí a

doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, duben 2015 (viz příloha č.1)
Ve studiích je mj. proveden podrobný popis území záměru z pohledu výskytu jednotlivých druhů flóry a
fauny. Odkazuji zejména na kapitoly 4.1 až 4.3 biologického posouzení (příloha č. 2), s uvedenými dílčími
biologickými analýzami, entomologickým průzkumem a vertebratologickým průzkumem. Aktualizace dat
o území zaměřená na předměty ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti Krkonoše je pak
provedena v rámci studie posouzení vlivů záměru na EVL a PO (příloha č. 1). Ve všech dílčích analýzách
byla pozornost zaměřena především na podchycení případného výskytu zvláště chráněných a ohrožených
druhů organismů.
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Flóra
Na celé lokalitě bylo nalezeno 86 taxonů cévnatých rostlin, sedm přírodních biotopů a čtyři synantropní
biotopy. Zájmová lokalita jako celek je z botanického hlediska relativně cenná, její jednotlivé dílčí části se
však kvalitativně dosti liší a zahrnují i části s nízkou ochranářskou hodnotou.
V zájmovém území bylo nalezeno 5 druhů rostlin, které jsou zařazeny v Červeném seznamu cévnatých
rostlin ČR (stav k roku 2012), z toho 3 druhy jsou chráněné, konkrétně:
►

Campanula bohemica (zvonek český) – C2b, § 2

Druh byl nalezen pouze v jediné populaci v segmentu Č12 – dolní část stávající sjezdovky Černá Voda.
Populace byla tvořena několika skupinami čítajícími dohromady přibližně třicet jedinců. Jedná se
o nejvýznamnější chráněný a ohrožený druh nalezený na celé posuzované ploše.
Jedná se o jednu z pěti, resp. šesti (včetně Sněžky) dnes známých lokalit výskytu populací tohoto druhu
na území obce Malá Úpa. Z hlediska lokálního se jedná o podprůměrnou lokalitu. V případě zvonku českého
je na Malé Úpě podstatně jiná situace než kupříkladu v sousední Peci pod Sněžkou, kde se nachází
množství i poměrně velkých populací. V prostoru Malé Úpy se jedná vždy pouze o desítky rostlin, populace
jsou od sebe poměrně vzdálené (Harčarik in litt.).
►

Dactylorhiza majalis (prstnatec májový) – C3, § 3

Druh byl nalezen jen v jižní části segmentu Č15 (cca v prostoru dolní části vleku Černá Voda) jediný
kvetoucí jedinec. Vzhledem k tomu, že na lokalitě byl nalezen jen jeden jedinec a stav vegetace je pro další
existenci druhu na lokalitě nepříznivý lze předpokládat, že výskyt na lokalitě nebude dlouhodobějšího rázu.
►

Gentiana asclepiadea (hořec tolitovitý) – C3, § 3

Jedná se o v Krkonoších relativně častý, ale zákonem chráněný druh (v kategorii ohrožených druhů). Druh
byl nalezen jen v segmentu Z2 (prostor horní stanice vleku U Kostela 430) v počtu pěti trsů.
►

Cicerbita alpina (mléčivec alpský) – C4a

Druh byl nalezen pouze v jedné populaci tvořené několika jedinci ve spodní části segmentu Č18 (horní část
vleku a sjezdovky Černá Voda). Druh je v Krkonoších dosti častý.
►

Phleum alpinum (bojínek alpský) – C3

Druh byl nalezen v segmentech Z1 a Z2, v obou případech v počtu několika jedinců. Druh je v Krkonoších
dosti častý.
Bezobratlí
V zájmovém území bylo dále zjištěno přes 70 druhů brouků, 21 druhů denních motýlů a 9 druhů čmeláků.
Z legislativně chráněných druhů bezobratlých byl prokázán výskyt ohrožených čmeláků rodu Bombus,
mravenců rodu Formica a střevlíka polního (Carabus arcensis). Dále je pravděpodobný výskyt ohroženého
batolce duhového (Apatura iris), kovaříka (Lacon=Danosoma fasciata) a majky fialové (Meloe violaceus) –
(podrobné popisy jsou uvedeny v příloze č. 2).
Při průzkumech byl potvrzen výskyt níže uvedených významných druhů entomofauny.
►

Argynnis addipe, perleťovec prostřední:

Jedná se o druh zařazený v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) do kategorie
zranitelný (vulnerable). Motýl ranně sukcesních biotopů, zejména ekotonálních stanovišť, jakými jsou
paseky, kraje lesů, zářezy lesních cest, lesní světliny apod. Housenky prodělávají vývoj na violkách. Koncem
20. století zaznamenal dramatický ústup, v současnosti se v některých oblastech ČR navrací zpět.
S ohledem na bionomické nároky je očekávatelné, že případnou realizací záměru by došlo dočasně spíše
k podpoření lokální populace druhu.
►

Bombus bohemicus, B. hypnorum, B. lucorum, B. pascorum, B. pratensis, B. rupestris, čmelák:

Ohrožený druh (skupina druhů) dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Většina
uvedených zástupců vyskytujících se na biotopech, které jsou přítomny v zájmovém území (extenzivně
využívané horské louky), má širší ekologickou valenci a v současnosti nejsou přímo ohroženy (Pavelka et
Smetana 2003, Macek et al. 2010). Při realizaci projektu může lokálně dojít ke zničení hnízd a omezení
potravní nabídky pro dělnice z důvodu změny vegetačního krytu na části dotčených ploch.
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Vzhledem k prokázanému výskytu r. Bombus v zájmovém území je žádoucí požádat o udělení výjimky
z ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného taxonu v souladu se zněním § 56 a ostatních zákona
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Udělení předmětné výjimky orgánem ochrany přírody lze
doporučit. Realizací záměru nedojde k významnému dotčení druhů.
►

Bombus soroeensis, B. wurflenii, čmelák

Ohrožený druh (skupina druhů) dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
o horské druhy čmeláků biologicky hodnotnějších květnatých vlhkých luk a otevřených stanovišť v lesích,
jakými jsou paseky, prameniště apod. Oba zástupci vystupují až nad horní hranici lesa. Na území ČR hojní
lokálně pouze v horách (Macek et al. 2010). Při realizaci projektu může lokálně dojít ke zničení hnízd a
omezení potravní nabídky pro dělnice z důvodu změny vegetačního krytu na části dotčených ploch.
Vzhledem k prokázanému výskytu r. Bombus v zájmovém území je žádoucí požádat o udělení výjimky
z ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného taxonu v souladu se zněním § 56 a ostatních zákona
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Udělení předmětné výjimky orgánem ochrany přírody lze
doporučit. Realizací záměru nedojde k významnému dotčení druhů.
►

Bombus jonellus, čmelák:

Ohrožený druh (skupina druhů) dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde o typický
druh horských smrčin a rašelinišť, dělnice preferují porosty keříčkovitých brusnic (Vaccinium sp.), v ČR
pouze lokálně v horách. Při realizaci projektu může lokálně dojít ke zničení hnízd a omezení potravní
nabídky pro dělnice z důvodu změny vegetačního krytu na části dotčených ploch. Vzhledem k prokázanému
výskytu r. Bombus v zájmovém území je žádoucí požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek tohoto
zvláště chráněného taxonu v souladu se zněním § 56 a ostatních zákona č. 114/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Udělení předmětné výjimky orgánem ochrany přírody lze doporučit. Realizací záměru
nedojde k významnému dotčení druhu.
►

Carabus arcensis, střevlík polní

Ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Střevlík žijící na otevřenějších
stanovištích jakými jsou louky, pastviny, vřesoviště a kraje lesů, příležitostně se vyskytující i v lesích,
vystupuje až do subalpínské zóny. Na území ČR je poměrně široce rozšířený, ale lokální (Hůrka 1996,
Stanovský et Pulpán 2006). Případnou realizací záměru může dojít ke zmenšení rozlohy příhodného
biotopu, jež však nebude zásadní.
Vzhledem k prokázanému výskytu střevlíka polního (Carabus arcensis) v zájmovém území je žádoucí
požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného taxonu v souladu se zněním
§ 56 a ostatních zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Udělení předmětné výjimky orgánem
ochrany přírody lze doporučit. Realizací záměru nedojde k významnému dotčení druhu.
►

Erebia euryale, okáč rudopásný:

Horský motýl s optimem mezi 800-1 200 m n. m. obývá především lesní světliny, paseky a horské údolní
nivy. Nejvyšších populačních hustot dosahuje při horní hranici lesa. V ČR je rozšířen v Krušných horách,
Krkonoších, Hrubém Jeseníku a na Šumavě – v současnosti není ohrožen (Beneš et al. 2002). Při realizaci
záměru dojde pravděpodobně k částečné změně vegetačního krytu, čímž může být omezena rozloha
vhodného biotopu v lokalitě. Tento vliv však nebude významný.
►

Erebia medusa, okáč rosičkový a Lycaena hippothoe, ohniváček modrolemý:

Denní motýli s vazbou na biologicky hodnotnější květnaté louky pozdnějších sukcesních stadií zejména
v podhorských a horských oblastech. V současnosti oba druhy na území ČR ustupují a vyskytují se lokálně
(Beneš et al. 2002). Při realizaci záměru dojde pravděpodobně k částečné změně vegetačního krytu, čímž
může být omezena rozloha vhodného biotopu v lokalitě. Tento vliv však nebude významný.
►

Formica sp., mravenec

Ohrožený druh (skupina druhů) dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. V prosvětlených částech
lesních porostů se místy nachází hnízda mravenců (byly zjištěny pouze druhy, které nestaví kupovitá
hnízda). Při realizací záměru může dojít ke zničení některých hnízd.
Vzhledem k prokázanému výskytu r. Formica v zájmovém území je žádoucí požádat o udělení výjimky
z ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného taxonu, v souladu se zněním § 56 a ostatních zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Udělení předmětné výjimky orgánem ochrany přírody lze doporučit.
Realizací záměru nedojde k významnému dotčení druhu.
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►

Hypnoidus riparius, kovařík

Druh zařazený v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) do kategorie ohrožený
(endangered). Horský kovařík, jehož larvy žijí ve vlhkých půdách luk, pod kameny, ve štěrku a detritu, je
častý zejména na březích řek, místy sestupuje i do nižších poloh (Laibner 2000). Na území ČR se nachází
ve většině vyšších pohoří (Mertlík 2007). Při realizaci pravděpodobně dojde k částečné změně vodního
režimu v dotčených prameništích, čímž může být zmenšena plocha vhodného biotopu v lokalitě. Tento vliv
však nebude významný.
►

Plintus tischeri, nosatec

Stenovalentní druh podhorských a horských luk vystupuje až do subalpínské zóny (Kašák et Kuras 2006),
oligofág vázaný především na šťovíky (Rumex sp.) a rdesna (Polygonum sp.) – Trnka (pers. comm.).
V rámci ČR znám zejména z příhraničních pohoří – Jizerské hory, Krkonoše, Jeseníky atd. Při realizaci
záměru dojde pravděpodobně k částečné změně vegetačního krytu, čímž může být omezena rozloha
vhodného biotopu v lokalitě. Tento vliv však nebude významný.
►

Pterostichus rufitarsis cordatus, střevlíček

Druh zařazený v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) do kategorie téměř ohrožený
(near threatened). Dle bioindikační stupnice Hůrky et al. (1996) je zařazen mezi reliktní druhy. Sudetskokarpatský druh horských lesů přírodně blízkého charakteru s větším množstvím mrtvého dřeva. Často
nacházený pod kůrou a ve dřevě padlých kmenů (Stanovský et Pulpán 2006). Druh byl zjištěn ve fragmentu
rozvolněné smrčiny pod vrcholem hraničního hřebenu, kde je plánováno propojení stávajícího lyžařského
vleku a sjezdové trati „U Kostela 1000“. Vzhledem k navržené relativně nízké ploše odlesnění nebude tento
vliv zásadní.
Obratlovci
V příloze č. 2 (biologické posouzení záměru) jsou mj. uvedeny výsledky vertebratologického průzkumu.
V řešeném území a v jeho širším okolí byl aktuálně zaznamenán, anebo je v posledních letech znám
(relevantní údaje ve vztahu k řešenému záměru), výskyt celkem 95 druhů obratlovců. Z toho byly
zaznamenány dva druhy obojživelníků, tři druhy plazů, 74 druhů ptáků a 16 druhů savců. Řada z těchto
druhů nebyla zjištěna přímo na plochách dotčených záměrem, druhy se často vyskytují v blízkém okolí,
cenné druhy především v oblasti lesních porostů při hranici s Polskem východně a v oblasti luk a prameniště
Černé vody jižně od Horní Malé Úpy, tj. v bezprostředním okolí záměru. Přímo v dotčených plochách
hodnoceného záměru bylo pozorováno 72 druhů. U řady druhů se jedná o potravní výskyt, nebo výskyt
na přeletu, jen některé z druhů se na lokalitě trvale vyskytují (hnízdí zde/rozmnožují se), včetně drobných
hlodavců.
Pro úplnost je níže uveden přehled všech zjištěných zvláště chráněných anebo cenných druhů, které byly
aktuálně zjištěny nebo se vyskytovaly v zájmovém území a v jeho okolí v předchozích letech. Je třeba si
uvědomit, že ne všechny níže uváděné druhy byly zjištěny přímo v místech dotčených hodnoceným
záměrem, jsou uváděny pro kompletní přehled znalostí o dotčené lokalitě. Řada druhů se v území vyskytuje
takovým způsobem (náhodný přelet, ojedinělý výskyt), že jejich dotčení lze považovat za vyloučené,
případně je záměr negativně neovlivní.
►

Druhy kriticky ohrožené (2 v kategorii KO):
sokol stěhovavý Falco peregrinus
zmije obecná Vipera berus

►

Druhy silně ohrožené (12 v kategorii SO):
krahujec obecný Accipiter nisus
ostříž lesní Falco subbuteo
kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum
sýc rousný Aegolius funereus
kos horský Turdus torquatus
křepelka polní Coturnix coturnix
tetřívek obecný Tetrao tetrix
chřástal polní Crex crex
linduška horská Anthus spinoletta
ještěrka živorodá Zootoca vivipara
slepýš křehký Anquis fragilis
rejsek horský Sorex alpinus
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►

Druhy ohrožené (8 v kategorii O):
ropucha obecná Bufo bufo
rorýs obecný Apus apus
vlaštovka obecná Hirundo rustica
bramborníček hnědý Saxicola rubetra
ťuhýk obecný Lanius collurio
ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes
krkavec velký Corvus corax
hýl rudý Carpodacus erythrinus

Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2.
Druhy, které jsou předmětem ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti Krkonoše jsou pak dále
podrobně popsány v rámci posouzení vlivu záměru na EVL a PO (viz příloha č. 1). Vzhledem k možnému
působení oznamovaného záměru jsou zde provedena hodnocení možného ovlivnění chřástala polního (Crex
crex) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix). U těchto druhů je proveden i podrobný popis výskytu v dotčeném
území.
►

Chřástal polní (Crex crex):

Na území ptačí oblasti Krkonoše je udávána početnost cca 100-150 samců. V okolí řešené lokality se
chřástal polní vyskytuje především v oblasti luk a prameniště Černé Vody (Horní Malá Úpa), kde hnízdí
pravidelně v počtu 1–3 ozývajících se samců, a 1–2 ex. jsou udávány v jižní části zájmového území v Dolní
Malé Úpě. Výskyt chřástala polního přímo v zájmovém území byl potvrzen i při terénním průzkumu v r. 2012.
Shodná početnost byla zaznamenána i v roce 2013 a 2014.
►

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Z údajů dodaných pracovníky Správy KRNAPu vyplývá, že v poslední době (v letech 2001-2014) dochází
v Krkonoších k poklesu početnosti tetřívka téměř o čtvrtinu na celkem 105 tokajících samců (2001: 135
samců, 2011: 116 samců = 86 %, 2014: 105 samců = 78 %). Tento pokles početnosti byl zjištěn zejména
v severovýchodním cípu Krkonoš v okolí Malé Úpy (oblast Lesního, Pomezního a Dlouhého hřebene). Došlo
zde k úbytku dvou třetin tetřívků za pouhé tři roky (2011: 14 samců, 2014: 5 samců). Na zjištěném poklesu
v této oblasti se dle pracovníků Správy KRNAPu s velkou pravděpodobností nepříznivě podílí velká
vzdálenost od subpopulace jihozápadně od Pece pod Sněžkou a Velké Úpy (oba faktory zhoršují nebo už i
zabraňují komunikaci mezi oběma částmi populace), dále vliv lyžařských areálů a všeobecně zimních aktivit
v oblasti Lesního a Pomezního hřebene (opakované vyrušování zimnících ptáků) i místní úbytek vhodných
stanovišť zarůstáním imisních holin. Obecným problémem populace tetřívků v Krkonoších je úbytek
společných tokanišť a snižování genetické diverzity ve zdejší populaci. Dále Správa NP upozorňuje, že díky
přítomnosti vhodných bezlesých stanovišť nad horní hranicí lesa zůstávají Krkonoše patrně jedinou oblastí
v ČR, kde má populace tetřívka relativně příznivé podmínky pro dlouhodobě stabilní existenci.
V blízkém i širším okolí navrženého záměru byl v minulosti tetřívek obecný zaznamenán zejména v oblasti
státní hranice ČR-Polsko (hraničního hřebenu) východně od lokality hodnoceného záměru. Výskyt tetřívka
obecného byl v minulosti udáván také z bezprostřední blízkosti některých navržených stavebních objektů,
konkrétně v případě navrženého prodloužení sjezdovky Černá Voda jde o nález z r. 1998 (několik desítek
metrů od okraje sjezdovky). V květnu 2012 byl tetřívek v zájmovém území zjištěn ve vazbě na rozvolněný les
s borůvčím, jeřáby či břízou podél hraničního hřebene, nejblíže cca 200 m východně a severně od navržené
trasy propojení LV a sjezdovky U Kostela 1000. Jednalo se o několik tokajících samců.
V této souvislosti je nezbytné dodat, že oblast Lesního, Pomezního a Dlouhého hřebene je v aktuálním
Plánu péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo (2010-2020) vymezena jako jedno z jádrových území tohoto
druhu. Z navržených stavebních objektů zasahuje do vymezené jádrové oblasti pro tetřívka obecného
navržené propojení LV a sjezdovky U Kostela 1000, zde nutno dodat, že již stávající horní část sjezdovky a
existující propojení sjezdovky a LV se v uvedené jádrové zóně nachází. V daném prostoru ani
v bezprostředním okolí však aktuálně tetřívek zjištěn nebyl a výskyt není znám ani v předchozích letech.
Starší data o výskytu tetřívka v okolí těchto ploch jsou převážně z konce 90. let, kdy zdejší lesní porosty byly
mladší, rozvolněnější a biotopově potenciálně vhodnější než většina stávajících, hustých, téměř
stejnověkých lesů.
Lokality soustavy Natura 2000
Zájmové území leží v evropsky významné lokalitě (EVL) Krkonoše (kód CZ0521009) a ptačí oblasti (PO)
Krkonoše (kód CZ0524044) viz Obr. 13). Podrobný popis EVL a PO je proveden v příloze č. 1.
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lokalita navržené výstavby

EVL a PO Krkonoše

Hranice EVL a PO Krkonoše

Obr. 13 Poloha záměru ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 (podklad http://geoportal.cenia.cz)

Uvedené PO a EVL navazují na PO a EVL na polské straně. Konkrétně se jedná o PO Karkonosze
(PLB020007) a EVL Karkonosze (PLH020006).
Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území jsou, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění, území přírodovědecky či
esteticky velmi významná, se stanovenými podmínkami ochrany. Kategorie zvláště chráněných území jsou
národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace
(PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).
Dotčené území se nachází ve III. zóně KRNAP. Nejbližší území ležící ve II. zóně ochrany je vzdáleno cca
3 km západním směrem od řešeného území, cca 3,5 km je vzdálená hranice I. zóny NP Krkonoše. V širším
okolí (do 10 km) se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ).
Celé území národního parku je také zařazeno na seznam biosférických rezervací v rámci mezinárodního
programu MAB pod záštitou UNESCO. Biosférické rezervace jsou vyhlašovány Organizací spojených
národů pro vzdělání a vědu (UNESCO) v rámci programu Člověk a biosféra (MAB – Man and
the Biosphere). V BR se provádí ochrana genofondu, vědecký výzkum sledující využívání a zneužívání
přírodních zdrojů, výměna informací v mezinárodním měřítku a výchova odborníků i veřejnosti pro cíle
ochrany přírody.
Významné krajinné prvky
V zákoně č. 114/1992 Sb., v platném znění je významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. Významnými
krajinnými prvky dle § 3, odst. 1, písm. b) uvedeného jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody.
Zvláště chráněné části přírody jsou z této definice vyňaty, tedy na území Krkonošského národního parku,
jakožto zvláště chráněného území, není institut významného krajinného prvku uplatněn a záměr tak není
ve střetu s žádným prvkem VKP.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Schválenou změnou č. 1 územního plánu byly v katastru obce kromě ploch pro oznamovaný záměr a
současně s ohledem na ostatní aktivity v území vymezeny plochy a trasy prvků ÚSES. Aktuálně jsou
v území dotčeném záměrem či v jeho okolí vymezeny následující prvky ÚSES (také viz Obr. 2 v předchozí
kapitole B.I.3).
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►

Nadregionální biokoridor K 29 H

je vymezený osou, která je vedena v zájmovém území po hřebeni převážně společně s hranicí ČR a
Polskem v prostoru hraničního přechodu pak částečně po polském území. Ke křížení osy se záměrem
nedochází, záměr leží v ochranném pásmu biokoridoru.
►

Regionální biocentrum RC H002 – Pomezní hřeben

je situováno při východní hranici katastrálního území Dolní Malé Úpy, na jižní části Pomezního hřebene.
Severní hranice BC leží cca 130 m jižně od sjezdovky U Kostela 1000, k prostorovému překryvu se
záměrem nedochází.
►

Regionální biocentrum RC 1654 – Maloúpské

je vymezeno na severních svazích Kraví hory a jižních svazích vrchu Halda pod soutokem Černé vody a
Rennerova potoka. Biocentrum leží cca 800 m JZ od jižní hranice záměru, k prostorovému překryvu
nedochází.
►

Regionální biokoridor RK 656

směřuje z RC 1654 vzhůru údolím horního toku Malé Úpy a Černé Vody do Polska, kde se napojuje
na nadregionální biokoridor K 29. V prostoru mezi spodní stanicí vleku Pomezky 2 a spodní stanicí vleku
Černá Voda je biokoridor RK 656 protínán stávající asfaltovou komunikací, která bude sloužit i jako lyžařský
propoj mezi spodními stanicemi vleků. Na rozdíl od možnosti dané územním plánem vlek a sjezdovky
Pomezky 2 končí na pravém břehu potoka, tedy ani uvedený biokoridor nepřekračují.

C.II.6 Krajina
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny daných základními ekologickými a
přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého souboru
typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako charakteristické,
identifikující určitý prostor.
Území leží ve východní části Krkonoš v horní části povodí toku Malé Úpy. Území se vyznačuje výraznou
modelací terénu. K nejcennějším částem náleží hřebenové partie s nejvyšší horou Sněžkou, Obřím
hřebenem se Svorovou horou, Lesním hřebenem a Pomezním hřebenem na východě. Osou území je
hluboce zaříznuté údolí Malé Úpy a jejích přítoků.
Zájmové území leží v obci Malá Úpa, místních částech Horní Malá Úpa a Dolní Malá Úpa. Záměr přímo
navazuje na lyžařské a rekreační areály Pomezní Boudy a U Kostela. Přestože obě katastrální území obce
Malá Úpa leží v národním parku Krkonoše, jedná se o kulturní krajinu, jejíž současný výraz v daném
morfologickém rámci byl po staletí formován lidskou činností.
Plynulý historický vývoj osídlení v prostoru Malé Úpy postupně formoval výraz krajiny a vytvářel její určující
fenomény. Výraz kulturní krajiny se měnil současně se změnami zdrojů obživy obyvatel. První sídla v území
vznikala kolem roku 1550, k proměně krajiny došlo rozsáhlým kácením lesů pro potřeby stříbrných dolů
v Kutné Hoře. V 17. století už kvůli omezování těžby ustávalo i kácení stromů, ale na nově vzniklých
mýtinách si lidé živobytí udrželi. Paseky přeměnili na louky, postavili si na nich chalupy a živili se převážně
pastevectvím.
V současnosti jsou zejména svahy nad údolími plně pokrytými lesem. Les byl v pásmu nad 1 000 m značně
poškozen imisemi a následnými kalamitami škůdců. V těchto výškách byla většina poškozených porostů
obnovena. Dalším krajinným fenoménem jsou luční enklávy s květnými krkonošskými loukami, jejich
udržování je problematické díky současné téměř absolutní absenci agrární funkce. Posledním z krajinných
fenoménů je rozptýlená zeleň, relativně chudší v katastru Horní Malé Úpy než v Dolní Malé Úpě, což je dáno
především rozdílnými klimatickými poměry.
Pro urbanistický výraz Malé Úpy je typická poměrně řídká rozptýlená zástavba v rámci lučních enkláv. Jsou
tu však i místa hustší zástavby, která vznikala historicky především v závislosti na morfologických
podmínkách a vývoji dopravního systému komunikací v rámci obce. Pro Malou Úpu je typická rozptýlená
horská zástavba v rámci lučních enkláv s přirozeně vznikajícími centry, mj. U Kostela a na Pomezních
Boudách. Význam lokality Pomezních Bud stoupá s otevřením hraničního přechodu do Polska.
V současné době se začíná rozvíjet rekreační využívání krajiny (letní i zimní), které do krajiny přináší nové
prvky.
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Ochrana krajinného rázu
Pro území Krkonošského národního parku je zpracována studie: J. Brychtová, Vyhodnocení krajinného rázu
území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma – část Královéhradecký kraj, ČR –
Ministerstvo životního prostředí, 11/2004. Základem práce bylo posouzení krajinného rázu východní části
národního parku a jeho ochranného pásma, které vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Zájmové území spadá do:
krajinný celek:
Úpa V
krajinný prostor:
KP V – 2 Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Malá Úpa, Pomezní Boudy
místo krajinného rázu: V – 2 – e Malá Úpa, Pomezní Boudy
Pro území z tohoto materiálu vyplývají limity využití území, které jsou zahrnuty do platného územního plánu
obce.

C.II.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Oznamovaný záměr předpokládá demontáž stávajících zařízení vleků, které jsou na konci své životnosti.
Tyto vleky budou nahrazeny novými. Jiný významnější hmotný majetek nebude dotčen.
Kulturní památky
V k.ú. Dolní Malá Úpa se nacházejí následující kulturní památky: Kostel sv. Petra a Pavla, č.p. 27 –
venkovská usedlost (v návrhu), č.p. 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 124 – venkovské domy v lok. Šímovy
chalupy, č.p. 48, 66, 71, 84 – venk. domy, č.p. 69 – fara, č.p. 109 – venk. usedlost, č.p. 112 – penzion
horský, tzv. Modrý pavilon. Dále bylo zahájeno řízení pro chalupu č.p. 56
Kulturní památky v k. ú. Horní Malá Úpa jsou č.p. 27 – venk. dům a č.p. 95 – venk. usedlost. Dále bylo
zahájeno řízení pro chalupu č.p. 46..
Dle vyhlášky č. 413 ze dne 24. 6. 2004 byla s účinností od 1. 1. 2005 vyhlášena památková zóna Šímovy
chalupy v k. ú. Dolní Malá Úpa – „Území s historickým prostředím obsahující soubory lidové architektury
v částech obce“.
Archeologická naleziště
S ohledem na to, že území je součástí kulturní krajiny, kde by mohlo provádění zemních prací narušit
archeologické situace, je třeba postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči, v platném
znění.
Z toho vyplývá povinnost oznámit záměr stavebních a zemních prací a umožnit případný záchranný
archeologický průzkum.
Vzhledem k nevelkému zásahu do půd, navíc v místech mimo zastavěná území, je možnost zachycení
nálezu či archeologické struktury relativně nízká.
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ČÁST D Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví
a na životní prostředí
D.I

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr svojí kapacitou významně negativně neovlivní již existující zatížení území. Vlivy jednotlivých faktorů
v případě oznamovaného záměru jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. Z jejich závěrů je
možné konstatovat, že u nejbližší obytné zástavby nedojde vlivem provozu záměru k významnému zhoršení
hodnocených parametrů. Záměr nebude mít významný negativní vliv na obyvatelstvo ani veřejné zdraví.
Lze očekávat významný pozitivní vliv v oblasti socioekonomické. Důvodem je jednak zvýšení počtu
potřebných zaměstnanců pro provoz objektů záměru, ale zejména celkové zvýšení kvality poskytovaných
služeb v oblasti turistického ruchu v lokalitě může zvýšit i dobu ubytování turistů v oblasti a tím i potřebu
dalších služeb a s tím spojených příjmů místních obyvatel.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Záměr není zdrojem znečišťování ovzduší, záměr nemá přímý vliv na ovzduší a klima. Záměr nemá povahu
nového cíle pro motorizovanou veřejnost, neočekává se nárůst příjezdů vozidel rekreantů do území.
Realizací záměru dojde k zvýšení celkové plochy sjezdovek a tedy i pojížděné plochy rolbou při údržbě
sněhové pokrývky. Lze tedy konstatovat možné zvýšení emise ze spalování pohonných hmot pro provoz
rolby. Současně se projeví zánik stávající skibusové dopravy mezi středisky v Horní Malé Úpě a U Kostela
v Dolní Malé Úpě. Tím zanikne emise spalin z motorů při provozu skibusu (cca 30 x denně) a techniky
zajišťující sjízdnost skibusové komunikace.
Celkově se neočekává významná změna imisní situace v území.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci, eventuálně na další fyzikální a biologické charakteristiky
Součástí oznámení je posouzení akustické situace, viz Příloha 3, ve které je podrobně vliv záměru
na hlukovou situaci rozebrán a na kterou v podrobnostech odkazuji. V příloze je provedeno vyhodnocení
působení sněžných děl (stávající stroje v majetku budoucího provozovatele), provozu ratraků a sněžných
skútrů po sjezdových tratích, současně bylo provedeno měření stávajícího hlukového pozadí. Kromě
celkového hlukového pole byly počítány i konkrétní hodnoty v referenčních bodech, které byly umístěny
na blízké hlukově chráněné objekty.
Při běžném provozu bez zasněžování je nejvíce zatížen bod výpočtu č. 5 (tj. RD č.p. 24 vlevo od stávající
sjezdovky Černá Voda), který má na hygienický limit hluku rezervu 2,1 dB. U ostatních kontrolních bodů je
situace ve vztahu k hygienickému limitu hluku příznivější, odstupy jsou větší.
Při provozu zasněžování je nejvíce zatížen bod výpočtu č. 10 (tj. RD č. p. 121, který leží při komunikaci
v horní části sjezdovky Pomezky 2), který má na hygienický limit hluku rezervu 0,9 dB. U ostatních
kontrolních bodů je situace ve vztahu k hygienickému limitu hluku příznivější, odstupy jsou větší.
Hlukové posouzení je konzervativně počítáno se stávající technologii investora, tedy za použití sněžných děl
M12 M18 a T60. Je to aplikace zasněžovacích koncových elementů ve stávajícím daném hlukovém
provedení a v dostupném počtu (děl není více k dispozici) je uvažováno jedno dělo na příslušném svahovém
prostoru či propoji.
Hladiny akustických výkonů stávajících sněžných děl investora:
M12 LwA = 103,4 dB
M18 LwA = 101,6 dB
T60 LwA = 103,4 dB
Porovnáním vypočtených výsledků s hygienickými limity hluku, lze konstatovat, že i při aplikaci stávajících
zařízení jsou plněny ve všech kontrolních bodech výpočtu.
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Očekává se, že v rámci propojení areálů dojde k provozu nových zařízení (tyče, děla) v doporučených
tišších provedeních. Pro informaci uvádíme hladiny akustických výkonů děl v tichém provedení s válcovým
tlumičem hluku:
LENKO WHISPER ST LwA = 98,7 dB
SEFAG SUPER SILENT C LwA = 98 dB
a hladiny akustických výkonů zasněžovacích tyčí:
GEMINI ECO SUPER PLUS LwA = 98,0 dB
BKP 8 (výrobce BK Pardubice) LwA = 94,0 dB
Z akustické praxe platí, že při sčítání hladin akustických výkonů dva shodné zdroje zvýší hluk o 3 dB a 3
zdroje pak o 4,5 dB. Z toho plyne jednoduchá úvaha, že pokud investor bude provozovat zasněžovací
prostředky v tichém provedení, může místo jednoho děla M12 nebo T60 v místě použít až 3 děla nebo tyče
v tišším provedení, v případě M18 pak 2 děla nebo tyče, aniž by se hluk ve studii počítaný na stávající strojní
park zhoršil.
Je tedy zřejmé, že při instalaci tišších strojů, mohou být nasazeny v páru či větší četnosti. Konkrétní aplikace
bude následně prověřena provozním hlukovým měřením.
Hlukově pozitivní, ale výpočtově neuvažovanou skutečností je, že při instalaci tišších zdrojů bude snížena
potřeba pojezdů rolby při rozhrnování sněhové pokrývky. Dalším nevyhodnocovaným kladným efektem
záměru je tišší provoz nových vleků. To je dáno mj. tím, že výkonově silnější motory nových vleků nejsou při
provozu tak přetěžovány, jako stávající dosluhující zařízení a tedy provoz motorů rekonstruovaných vleků
bude hlukově příznivější.

D.I.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Celé území dotčené záměrem je v současnosti, kromě několika malých ploch, kryto zelení kde dochází
k přirozenému vsakování a odparu srážkových vod, či odtoku.
Realizací záměru vznikne jen minimální množství nových zpevněných ploch, ze kterých budou srážkové
vody volně odtékat na sousední povrchy. Plošný podíl zpevněných ploch ve vztahu k povodí je zcela
zanedbatelný, omezení infiltrace dešťové vody do horninového prostředí je zanedbatelné.
Zdrojem vody pro zasněžování jsou stávající jímky zásobované vodou z místních povrchových zdrojů.
Zasněžováním tedy nebude vneseno do povodí vyšší množství vody, než odpovídá průměrným srážkám
v daném období v povodí.
Existence sněhové pokrývky může zvýšit podíl vsaku vody na území na úkor odtoku povrchových vod. To se
může projevit zvýšením vydatnosti pramenišť v povodí a následně i průtoků místních bezejmenných ručejů.
Část těchto vod odtékajících z povodí bude zachycena v jímkách shromažďujících vodu pro zasněžování,
tedy tato zachycená voda bude v případě potřeby zasněžování zpětně využita.
V případě potřebného zasněžování bude docházet ke zvýšení zádrže vody v území ve formě sněhové
pokrývky a tím i k nevýznamnému zpomalení odtoku vod v době tání z území.
Lze konstatovat, že teoretické změny průtoků bezejmenných toků v souvislosti se zasněžováním budou
nepozorovatelné, a to i vzhledem k jejich přirozenému kolísání.
Vliv na jakost povrchové vody
Potenciální ovlivnění kvality povrchových vod v období výstavby je spojeno s havarijními stavy při pohybu
stavebních mechanismů (únik provozních kapalin) a při úniku materiálů, které by mohly být škodlivé vodám.
Při dobrém technickém stavu stavebních zařízení a dodržování podmínek nakládání s látkami nebezpečnými
vodám jsou negativní vlivy na povrchové vody z výstavby minimální.
Splaškové vody, které budou vznikat v rámci provozu záměru, budou čištěny na místní ČOV. Záměr touto
cestou nemůže nijak ovlivnit kvalitu povrchových vod.
Pro zasněžování bude využito povrchových vod zachycených v blízkosti záměru. Voda užívaná pro potřeby
zasněžování nebude nijak chemicky upravována a bude tak mít obdobné složení jako povrchové vody
v povodí odvodňující plochy záměru. Táním umělého sněhu nedojde ke změně složení odtékajících
povrchových vod.
Záměr nemůže ovlivnit kvalitu vod v recipientech, nelze očekávat negativní vliv na povrchové vody.
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Vliv na podzemní vody
Základy objektů záměru či uložené inženýrské sítě nebudou vytvářet překážku proudění podzemní vody,
nelze očekávat významné změny v kótě hladiny podzemní vody a tím ani významné ovlivnění okolních
hydrogeologických charakteristik.
Díky užívání místních zdrojů vody pro zasněžování nebude docházet k vnosu jiných látek do území a tedy
ani nebude docházet k ovlivnění chemismu podzemní vody.
Vliv záměru na podzemní vody je nevýznamný až nulový.

D.I.5 Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Půda
Záměr si vyžádá minimální trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), a to pouze pro
2
potřebu umístění dolní stanice vleku Pomezky 2, zábor činí 56 m . Jedná se o travní porost užívaný jako
pastvina, půda na pozemku je nižší kvality s BPEJ 93624 (III. třída ochrany zemědělské půdy).
Ostatní plochy zemědělského půdního fondu jsou záměrem pouze dotčeny, bez potřeby vynětí. Plochy
nebudou nijak modelovány, travní povrch zůstane, kromě výkopů pro uložení sítí, nedotčen. U výkopů se
předpokládá oddělení drnu a uložení na mezideponii a jeho zpětné položení. Provoz sjezdovek neomezuje
stávající užití zemědělských pozemků (louky, pastviny).
U dotčených lesních pozemků (propoje, plochy v horních částech vleků Černá Voda a U Kostela 430) se
2
2
předpokládá omezení funkce lesa (v k.ú. Horní Malá Úpa – 11 086 m , v k.ú. Dolní Malá Úpa – 6 362 m ),
pouze pro realizaci objektu horní stanice vleku Černá Voda a U Kostela 430 se předpokládá trvalé odnětí
2
plochy 36 m .
Na pozemcích budou odstraněny dřeviny, jinak budou pozemky ponechány bez výraznějších úprav.
V případě ukončení provozu záměru bude možné pozemky snadno zpět zalesnit.
Záměr má jen minimální vliv na půdy.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Podzemní části staveb a základové patky stožárů tvoří z geologického hlediska cizorodé prvky v geologické
stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.
Záměr nemá vliv na přírodní zdroje z důvodu jejich absence.

D.I.6 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Ovlivnění biotické složky životního prostředí v dotčeném území je vyhodnoceno na základě výsledků
biologických průzkumů v rámci posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Posouzení vlivu záměru –
„Návrh výstavby lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa
a k.ú. Dolní Malá Úpa na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, duben 2015 – viz příloha č. 1) a biologického posouzení
záměru (RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Biologické posouzení záměru „Výstavba lyžařských sjezdových tratí a
doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa, prosinec 2012 – viz
příloha č. 2).
Návrhy opatření z hodnocení byly zapracovány do projektu výstavby a provozu záměru a jsou uvedeny
v části B oznámení (popis oznamovaného záměru).
Níže uvádíme závěry studií, podrobnosti jsou dostupné v uvedených přílohách č. 1 a č. 2 tohoto oznámení.
Vliv na faunu a flóru
Následující text je čerpán ze závěru biologického posouzení – viz příloha č. 2. Zde upozorňuji, že uvedená
příloha vznikla v rané přípravě záměru a mj. sloužila k detailnímu upřesnění umístění jednotlivých objektů
záměru. Toto předkládané oznámení vychází z projektu, který byl upřesněn mj. i díky doporučením, která
vzešla z biologického posouzení, proto v příloze uvedené zákresy záměru nejsou zcela aktuální a jsou nyní
oznamovaným záměrem v detailech překonány. Popis fauny a flóry v území a vyhodnocení ovlivnění
záměrem je platné.
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Předmětem předkládaného biologického posouzení bylo provedení přírodovědného průzkumu zájmového
území v prostoru pozemků v k.ú. Horní a Dolní Malá Úpa a jejich okolí a následně vyhodnocení vlivu
záměru: „Návrh výstavby lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ na rostliny a
živočichy.
V předloženém biologickém posouzení jsou řešeny jak přímé vlivy (usmrcování jedinců druhů vč. jejich
vývojových stádií, likvidace, zábor stanoviště nebo biotopu druhu aj.), tak nepřímé vlivy záměru (rušení
hlukem, světlem, fragmentace krajiny, likvidace potravního zdroje apod.) na rostliny a živočichy včetně jejich
biotopů.
V prostoru navržené výstavby prodloužení stávajících či zcela nových lyžařských vleků, stanic LV, lyžařských
sjezdových tratí, jejich propojení, tří rekreačních objektů a související infrastruktury se v současnosti nachází
různě kvalitní, z velké části sečené luční porosty, kulturní lesní porosty a nálety dřevin na dříve nelesních
pozemcích.
Zájmové území je situováno v bezprostřední blízkosti stávajících zpevněných a nezpevněných komunikací,
které slouží jako turistické trasy pro pěší, běžkaře či cyklisty a jako přístupové linie k okolním turistickým
chatám. Poměrně velká část lučních pozemků je již v současnosti využívána pro sjezdové lyžování. Větší
část lučních porostů zájmového území je pravidelně sečena, některé louky jsou obhospodařovány v delší
časové periodě. Je tedy zřejmé, že již v současnosti je zájmové území relativně výrazně antropogenně
využíváno (zemědělství, turismus, lesní hospodaření, doprava).
V zájmovém území navržené výstavby se nachází ze značné části botanicky relativně cenné luční porosty.
Na velké části hodnocených ploch se jedná o několik předmětů ochrany EVL Krkonoše. Konkrétně se jedná
o porosty přírodních stanovišť: 6520 – Horské sečené louky, 6230* (prioritní) - Druhově bohaté smilkové
louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a
7140 – Přechodová rašeliniště a třasoviště. (POZN: díky úpravám projektu v prostoru horní stanice vleku Pomezky
2, byl v následné aktualizaci naturového hodnocení -viz dále - konstatován prostorový překryv i s přírodním stanovištěm
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří. Zbytek zájmového území je tvořen méně hodnotnými

vegetačními typy. Hodnocený záměr částečně zasahuje také do porostu kulturních smrčin.
Botanicky relativně nejcennější částí území jsou vymezené dílčí lokality ve spodní části prostoru stávající
sjezdovky Černá Voda. Zde byl zjištěn výskyt předmětu ochrany EVL Krkonoše a silně ohroženého druhu
rostliny - zvonku českého (Campanula bohemica). V blízkosti, při navržené dolní stanici, byl zjištěn výskyt
ohroženého druhu – prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V prostoru navrženého rozšíření LV a
sjezdovky U Kostela 430 byl zjištěn výskyt několika trsů dalšího ohroženého druhu – hořce tolitovitého
(Gentiana asclepiadea). Kromě těchto druhů rostlin byly v zájmovém území dále nalezeny následující
ohrožené druhy rostlin: mléčivec alpský (Cicerbita alpina), bojínek alpský (Phleum alpinum), většinou však
ojediněle a ve slabých populacích.
Z pohledu entomofauny je zájmová plocha jako celek biologicky relativně hodnotná. Během provedených
průzkumů zájmového prostoru bylo zjištěno společenstvo terestrických bezobratlých charakteristické pro
extenzivně využívané horské louky a smrkové lesy Vysokých Sudet. Obdobné společenstvo se nachází také
v okolních rozsáhlých plochách lučního bezlesí a lesních porostech. V zájmovém území bylo zjištěno celkem
přes 70 druhů brouků, 21 druhů denních motýlů a 9 druhů čmeláků.
V prostoru navrženého záměru byl prokázán výskyt legislativně chráněných druhů bezobratlých ohrožených čmeláků rodu Bombus (několik druhů), mravenců rodu Formica a střevlíka polního (Carabus
arcensis). Dále je pravděpodobný výskyt ohroženého batolce duhového (Apatura iris), kovaříka
(Lacon=Danosoma fasciata) a majky fialové (Meloe violaceus).
V řešeném území a v jeho širším okolí byl aktuálně zaznamenán, anebo je v posledních letech znám výskyt
celkem 95 druhů obratlovců. Z toho byly zaznamenány dva druhy obojživelníků, tři druhy plazů, 74 druhů
ptáků a 16 druhů savců. Řada z těchto druhů nebyla zjištěna přímo na ploše dotčené hodnoceným
záměrem, druhy se často vyskytují v blízkém okolí, cenné druhy především v oblasti lesních porostů při
hranici s Polskem východně a v oblasti luk a prameniště Černé vody jižně od Horní Malé Úpy.
Ačkoliv byla v řešeném území (dotčený pozemek a jeho okolí) zaznamenána řada druhů obratlovců, včetně
druhů zvláště chráněných, nebude mít na tyto druhy realizace záměru významný negativní vliv. Důvodem je
skutečnost, že tyto druhy využívají prostor navržené výstavby většinou jako příležitostnou migrační trasu
(navržené změny využití území nebudou mít bariérový efekt), případně jako potravní (nehnízdní) stanoviště,
přičemž v okolí je k dispozici množství vhodných biotopů pro tyto druhy. Pro citlivější a významnější druhy
živočichů, k jejichž částečnému negativnímu ovlivnění by mohlo realizací záměru dojít, byla navržena
konkrétní opatření k minimalizaci vlivu (POZN: tato opatření byla zapracována do projektu záměru) .
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Lze konstatovat, že při výstavbě navrženého záměru dojde k odstranění části stávajícího vegetačního krytu
a půdního profilu v místě staveb a mechanické disturbanci ploch v bezprostřední blízkosti staveb, dále
k vykácení lesních porostů v místě prodloužení sjezdovek a jejich propojení. Konkrétně dojde k částečné
změně stávajícího charakteru území na mozaiku zpevněných a zastavěných ploch, antropogenního bezlesí
v místě průseků v bývalých lesních porostech a udržovaných lučních ploch. V průběhu stavebních prací lze
také očekávat hlukové rušení okolního prostředí. Další vlivy lze očekávat při provozu jednotlivých staveb.
Jak však bylo podrobně rozebráno výše, tyto vlivy nebudou, při respektování sady konkrétních doporučení,
zásadní a významné.
Na základě provedeného posouzení lze proto konstatovat, že realizace hodnoceného záměru v předložené
podobě a při respektování konkrétních zmírňujících opatření nebude znamenat významné negativní
ovlivnění kteréhokoliv druhu bioty ani obecně či zvláště chráněných částí přírody a je možno jej akceptovat.
Dále lze doplnit, že v prostoru propoje vleku U Kostela 1000 a sjezdovky lze očekávat i možný pozitivní
dopad záměru na předmět ochrany - tetřívka obecného. Realizací nového propoje dojde k urychlení odjezdu
lyžařů z prostoru jádrové zóny pro tetřívka obecného. Současně zrušením pojezdu lyžařů po stávající cestě
a po horní části sjezdovky se tento jinak vhodný biotop pro tetřívka uklidní.
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Předmětem naturového hodnocení (Příloha č. 2 oznámení) je posouzení vlivu záměru – „Výstavba
sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Řešené území se nachází v katastrálním území obce Malá Úpa, převážně na nezastavěných lučních a
lesních pozemcích. Zájmové území je součástí evropsky významné lokality a ptačí oblasti Krkonoše.
Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že v území dotčeném navrženou výstavbou a budoucím provozem
prodloužených stávajících či zcela nových lyžařských vleků, stanic LV, lyžařských sjezdových tratí, jejich
propojení, sytému technického zasněžování a související infrastruktury se nachází ze značné části botanicky
relativně cenné luční porosty. Na velké části hodnocených ploch se jedná o několik předmětů ochrany EVL
Krkonoše. Konkrétně se jedná o porosty těchto přírodních stanovišť: 6520 – Horské sečené louky, 6230*
(prioritní) – Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech), 6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří a 7140 – Přechodová
rašeliniště a třasoviště. Zbytek zájmového území je tvořen méně hodnotnými vegetačními typy. Hodnocený
záměr částečně zasahuje také do porostu kulturních smrčin.
Botanicky relativně nejcennější částí území jsou vymezené dílčí lokality v prostoru stávající sjezdovky Černá
Voda. Zde, ve vymezeném segmentu při dolní části sjezdovky a vleku, byl zjištěn výskyt dalšího předmětu
ochrany EVL Krkonoše - zvonku českého. V rozvolněných lesních porostech a bezlesí podél státní hranice
(Pomezní hřeben) byl aktuálně potvrzen výskyt několika jedinců tetřívka obecného – předmětu ochrany PO
Krkonoše. V blízkosti navržené sjezdové tratě a LV Pomezky 2 byl potvrzen výskyt dalšího předmětu
ochrany PO Krkonoše – chřástala polního.
Provedeným vyhodnocením bylo zjištěno, že realizace hodnoceného záměru by znamenala rizika mírně
negativního vlivu na čtyři předměty ochrany EVL Krkonoše – typy přírodních stanovišť 6230, 6510, 6520 a
7140. V případě zvonku českého bylo konstatováno riziko nulového až mírně negativního ovlivnění. Dále
bylo konstatováno riziko mírně negativního ovlivnění dvou předmětů ochrany ptačí oblasti Krkonoše –
chřástala polního a tetřívka obecného. Rizika mírně negativního vlivu na předměty ochrany EVL a PO
Krkonoše spočívají zejména v záboru, disturbanci a umělém zasněžování části plochy přírodních stanovišť,
rušení chřástala a tetřívka stavebními aktivitami či provozem lyžařských ploch a souvisejících aktivit a
dalších přímých a nepřímých vlivů. Tato rizika lze minimalizovat přijetím konkrétních navržených zmírňujících
opatření (POZN: tato opatření byla zapracována do projektu záměru).
Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
lze konstatovat, že hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost
evropsky významné lokality a ptačí oblasti Krkonoše ani na ostatní lokality soustavy Natura 2000.
Vlivy na lesní ekosystémy
Realizace záměru se dotkne lesních porostů v prostoru prodloužení horní části vleku a sjezdovky Černá
Voda, prodloužení v horní části vleku a sjezdovky U Kostela 430 (dnes U Kostela 300), propojení vedeného
lesními pozemky od horní stanice vleku U Kostela 430 a sjezdovkou Černá Voda a propojení mezi vlekem
U Kostela 1000 a příslušnou sjezdovkou.
V prostoru rozšíření sjezdovky Černá Voda budou káceny porosty relativně řídké a mladé ve formě keřů či
nízkých stromů. Část porostu má charakter náletu na neužívané zemědělské půdě, podmáčené a
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s nedostatkem půdního kyslíku. Vybudování lyžařského vleku se sjezdovou tratí si nevyžádá v okolních
ponechaných porostech lesnické zásahy technického nebo pěstebního charakteru. Sousední porosty
vykazují již dostatečnou stabilitu s dostatkem jedinců, kteří bez problémů vytvoří nové opláštění porostu.
Není důvodné se domnívat, že by se nově vzniklé porostní okraje při současné výšce porostů do 10-12
metrů mohly stát vlivem působení větru nestabilními. Vlastní záměr si nevyžádá provedení prořeďování,
změnu druhové skladby porostů, ani např. podsazování porostních okrajů na závětrné straně.
V prostoru rozšíření sjezdovky U Kostela 300 na U Kostela 430 budou káceny převážně keřovité porosty či
nízké stromy. Větší část dotčené plochy je bývalým bezlesím s řídkým zalesněním. Realizací prodlouženého
lyžařského vleku se sjezdovou tratí dojde k dotčení a tzv. záboru evidovaných lesních pozemků. Vzhledem
ke vhodně zvolenému využití plochy bývalého bezlesí se sporadicky rostoucí vegetací však nedojde
k výraznému zásahu do lesních porostů a ohrožení celkové stability území. Pozitivně lze hodnotit využití
sporadicky porostlé plochy i z toho hlediska, že nedojde k náhlému otevření nové porostní stěny. Návrh
probíhá mladšími lesními porosty s vyšší tolerancí k podobným zásahům. Porostní okraje jsou z lesnického
hlediska stabilní, opláštění porostů odpovídá potřebám daného lesního vegetačního stupně a klimatickým
podmínkám dané lokality. Vybudování lyžařského vleku se sjezdovou tratí si nevyžádá v okolních porostech
nebo jejich částech lesnické zásahy technického nebo zásadního pěstebního charakteru. Okolní porosty se
vlivem stavby nestanou ohroženými větrem, sněhem nebo erozí. Není důvodné se domnívat, že by se nově
vzniklé porostní okraje při současné výšce porostů do 10 metrů mohly stát vlivem působení větru
nestabilními. Především západní návětrný porostní okraj s hlubokým zavětvením skýtá dobré předpoklady
zajištěné stability sousedních lesních porostů. Vlastní záměr si nevyžádá provedení prořeďování, ani např.
podsazování porostních okrajů na závětrné straně.
Vybudování propojovací stezky mezi výše uvedenými sjezdovkami je vedeno v rozvolněném sponu porostů,
s tím souvisí malé zásahy do lesních porostů. Minimální stavební činnosti v trase stezky si nevyžádá
v okolních ponechaných porostech lesnické zásahy technického nebo pěstebního charakteru. Je vysoký
předpoklad, téměř jistota, že se okolní porosty vlivem odkácení stromů malého rozsahu v trase stezky
nestanou ohroženými větrem, sněhem nebo erozí. Není důvodné se domnívat, že by se vybudováním stezky
okolní porosty při současné výšce do 12 metrů mohly stát vlivem působení větru nestabilními. Vlastní záměr
si po nedávno provedených prořezávkách nevyžádá provedení prořeďování, ani např. podsazování
porostních okrajů nebo změnu druhové skladby.
Realizace cca 10 metrů širokého a 212 metrů dlouhého propojení lyžařského vleku se sjezdovou tratí
U Kostela 1000 není výrazným zásahem do stávajících lesních pozemků s lesními porosty, či s případnými
negativními dopady na stabilitu území. V uvedeném propojení bude provedeno odstranění zde rostoucích
dřevin ve tvaru keřů či nízkých stromů (zejm. borovice kleč, smrk) a odstranění pařezů. Nebudou prováděny
přesuny zemních hmot hrnutím nebo odkopáním. Propojení si dle výsledků terénního průzkumu nevyžádá
úpravu vodního režimu. Vytvořená pláň bude následně zatravněna „nastýláním“ v místě pokosenou travní
hmotou. Vybudování propojení si nevyžádá v okolních porostech lesnické zásahy technického nebo
pěstebního charakteru. Okolní porosty se vlivem stavby nestanou ohroženými větrem, sněhem nebo erozí.
Není důvodné se domnívat, že by se nově vzniklé porostní okraje při současné výšce porostů v rozmezí 2-5
metrů mohly stát nestabilními. Není proto třeba provádět ani prořeďování, ani např. podsazování porostních
okrajů na závětrné straně.
Vlivy na funkce lesa
Celkový záměr „Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ sestává
z více stavebních objektů a je umístěný do části specifického území Krkonošského národního parku.
Nutno upozornit na skutečnost, že hlavní lesnickou funkcí v této oblasti není funkce produkční, tedy
dřevotvorná, nýbrž funkce tzv. mimoprodukční. To vyplývá i z tzv. kategorií lesa, evidovaných na území
KRNAP a jeho ochranného pásma.
Při posuzování vlivu záměru na významný krajinný prvek les a funkce, které les plní, je nesporným kladem,
že se jedná většinou o rozšíření, výměnu nebo úpravu stávajících zařízení s doprovodnými pozemky a to v
různé kombinaci. Rozsahem nejvýznamnějším je nově navržený objektem (propojení), který má výrazně
ovlivnit pohyb lyžařů mezi Dolní a Horní Malou Úpou je propojení lyžařského vleku „U Kostela 430“ a LV
„Černá Voda“.
Hodnotíme-li samostatně předpokládaný vliv stavby na les s lesními porosty tak, jak jsme zvyklí používat
termíny vliv na funkce lesa, které s existencí a působením lesa běžně spojujeme, je třeba rozlišovat
a) jednorázový vliv odstranění zeleně (keřů, stromů) z částí lesních pozemků
b) dlouhodobý vliv navržených úprav terénu po smýcení zeleně a vliv na okolní ponechané lesní
pozemky s lesními porosty
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Současně zpracovávané hodnocení předpokládaného vlivu záměru (jednotlivých stavebních objektů) na les,
lesní pozemky s lesními porosty, tak vlastně shrnuje veškeré dosavadní úvahy a názory, které provázejí
záměr od původní ideové úvahy, přes názorové střety při konzultacích a projednávání jednotlivých variant,
až po shrnutí a zdůvodnění poslední verze oznamovaného záměru.
Téměř každý z navržených stavebních objektů se nějakým způsobem a rozsahem dotkne lesního pozemku.
Jednorázový vliv odstranění zeleně (keřů, stromů) z částí lesních pozemků je dle jednotlivých objektů
popsán výše a vychází ze zpracované projektové dokumentace. Je zřejmé, že se investorovi a projektantům
vyplatilo, věnovat projednání záměru dostatek pozornosti. Zásahy do lesa s lesními porosty byly na základě
konzultací voleny citlivě a v případě realizace nebudou mít, dle názoru posuzovatele, destruující vliv na
přírodní prostředí a krajinu, z kterého by se součásti přírodního prostředí a krajina musely dlouhodobě
vzpamatovávat.
Mezi občansky i odborně nejznámější funkce lesa patří funkce vodohospodářská, půdoochranná a
krajinotvorná (krajinářská). Příležitostně se používají i další víceméně specifické funkce jako např. klimatická,
rekreační, zdravotní, estetická, genetická kvalita, biologická různorodost apod.
Jakékoliv členění funkcí lesa je však víceméně relativní, neboť jednotlivé funkce se navzájem prolínají,
podmiňují a doplňují. Navíc ne všechny tzv. funkce lesa lze nějakým způsobem vyjádřit v množství
měřitelných jednotek. Nelze proto zcela vyloučit ani subjektivní pohled posuzovatelů.
Zpracovatel tohoto hodnocení se podílel již na posouzení vlivu jednotlivých zamýšlených objektů na dotčené
lesní porosty z hlediska struktury lesních porostů, stability lesních porostů, speciálně lesních okrajů, dopadů
očekávané změny oslunění a působení větru, námrazy apod. Jistě by se proto nevyhnul ani zdůraznění
pochybností ve věci možného vlivu jednotlivých objektů celkového záměru na ostatní tzv. mimoprodukční
funkce lesa.
Propojení lyžařského vleku „U Kostela 430“ a LV „Černá Voda“.
Z hlediska vodohospodářského byla tomuto objektu již ve stádiu projekčního zpracování věnována náležitá
pozornost. V PD je jednoznačně deklarováno, že budou zachovány všechny místní vodní toky (ručeje), díky
tomu, že se nebude vytvářet žádné těleso lyžařské trasy nedojde k narušení stávajících odtokových poměrů,
vlivem „propojky“ se nezmění plošný odtok např. srážkové vody v odtok soustředěný, vlivem stavby se
nezmění také současná zasakovací schopnost půdy v okolí propojení.
Z hlediska půdoochranného je situace obdobná. Díky tomu, že se nebude vytvářet žádné nové těleso
lyžařské trasy, pouze se odtěží zde v řídkém zakmenění 0,7 – 0,9 rostoucí dřeviny. Po smýcení nedojde k
odstranění pařezů ani kořenů, pařezy budou následujícím řezem seříznuty co nejníže k úrovni okolního
terénu včetně kořenových náběhů. Nedojde tak k narušení půdního pokryvu, vlivem stavby je vyloučen vznik
půdní eroze, případně ron půdy.
Za zmínku a hodnocení stojí funkce krajinářská. Z hlediska krajinářského se sice jedná o nový rozčleňovací
prvek v souboru lesních porostů, leč tvar navržené propojky je zvolen obloukovitý spíše však tvaru zborcené
plochy, který velice dobře zapadá do komplexu lesů a celkového výrazu krajiny. Realizací propojky
nevznikne žádná nová rovná linie (v přírodě nepřirozená), nevznikne žádný nový průhled, svým tvarem
„propojka“ nebude plnit tzv. komínový efekt, nedojde k vytvoření dlouhé porostní stěny.
Za zmínku stojí ještě kombinace estetické a samozřejmě rekreační funkce ponechaného lesa v okolí
lyžařské propojky. Díky obloukovitému tvaru se bude návštěvník – lyžař stále dívat na zasněžený les.
Obdobným způsobem jako nový zamýšlený objekt propojení vleku U kostela 430 a vleku Černá Voda lze
hodnotit i další stavební objekty, kde jsou v návrhu dotčeny lesní pozemky. Zpravidla v nich dochází k dílčím
změnám a úpravám.
V případě všech zamýšlených stavebních objektů se posuzovatel tohoto hodnocení, které je v tomto stádiu
prováděno s ohledem na posouzení míry možného ovlivnění ostatních mimoprodukčních funkcí lesa
stavebním záměrem, podílel již na posouzení vlivu jednotlivých zamýšlených objektů na dotčené lesní
porosty. Posouzení bylo provedeno z hlediska struktury lesních porostů, stability lesních porostů, speciálně
lesních okrajů, dopadů očekávané změny oslunění a působení větru, námrazy apod., v rámci projektové
dokumentace. Každý případ byl v PD zpracován dle specifických znaků a podmínek lesního porostu a
stanoviště.
Propojení lyžařského vleku a sjezdovky „U kostela 1000“ v Malé Úpě
S ohledem na navržený technologický postup realizace propojení, kdy má dojít k minimálnímu dotčení
půdního povrchu (vytržení pařezů, uvažuje se též o odfrézování pařezů) a urychlenému zapojení nového
drnu doporučovaným nastýláním pokosené travní hmoty z dané lokality, bez jakékoliv úpravy vodního
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režimu, nedojde k podstatné změně vodohospodářské ani půdoochranné funkce pozemku. Vliv na tyto
skutečnosti nebude mít ani případná změna evidenčního druh pozemku.
Z hlediska krajinářského se nejedná o pohledově exponovanou lokalitu, je navržena jako změna odjezdu
lyžařů ve vrcholové partii Pomezního hřebene. S ohledem na charakter dané lokality, kdy zde vzhledem k
těžkým klimatickým podmínkám stromy dosahují pouze několika málo metrů a výrazně jsou poškozovány
zlomy těžkým sněhem a námrazou, bude krajinářská funkce narušena pouze po krátké období realizace.
Lze předpokládat, že do jednoho kalendářního roku nebudou již žádná negativa patrná.
Dalších funkcí lesa se realizace, ani budoucí způsob užívání pozemku nedotkne.
Lyžařský vlek „U kostela 430“, včetně stanic a sjezdovky v Malé Úpě
Jedná se z velké části o využití bývalého bezlesí, v současné době sporadicky porostlého jeřábem ptačím a
smrkem ztepilým. V dané lokalitě je optimální vodní režim.
Z hlediska vodohospodářské funkce pozemku není nejmenší důvod domnívat se, že by realizací stavby mělo
dojít ke změně případně poškození současné vyhovující vodohospodářské funkce lesního pozemku.
Z hlediska půdoochranné funkce pozemku jsou, s ohledem na předpokládané přesuny hmot v poněkud
neuspořádaném terénu, navržena v projektu taková opatření technického a biologického charakteru, která
při jejich splnění zajistí nenarušení půdoochranné funkce pozemku, za kterou lze považovat např. přirozené
zasakování srážkové vody, půdní vzlínavost, přirozenou průlinčivost, udržení přirozené struktury půdy,
tvorbu humusové vrstvy půdy, udržení úživnosti půdy pro kvalitní travní porost, apod. Projekt předpokládá
smýcení dřevin, odstranění pařezů a kořenů vytrháním, zasypání propadlin po odstraněných pařezech a
kořenech a „nastýlání“ v místě pokosenou travní hmotou pro zajištění výdrolu travních semen nebo mulčem.
Uvedený způsob zajišťuje na uvedené ploše minimalizaci poškození drnu.
Z hlediska krajinářského se v případě realizace nebude jednat o podstatnou krajinářskou změnu. Část
lesního pozemku navržená k umístění prodlouženého lyžařského vleku a sjezdové trati má dlouhodobě
neuspořádaný vzhled a vložení záměru tak nebude mít negativní charakter. Dotčenému lesnímu pozemku s
lesními porosty, který bude dále záměr obepínat ze 3 stran, zůstane významná krajinářská funkce
zachována.
Prodloužení lyžařského vleku „Černá Voda“ včetně stanic
Tento pozemek má charakter bývalé neužívané zemědělské půdy opuštěné z důvodu trvalého až
extrémního zamokření, anebo charakteru „ostatních ploch“. Současně evidovaný lesní pozemek s lesním
porostem, s 82 % zastoupením jeřábu ptačího, 12% zastoupením břízy bradavičnaté, 5% zastoupením
smrku ztepilého, v okrajích přimíšený buk lesní a borovice lesní, zápoj porostu uvolněný až mezernatý, lze
naprosto odpovědně hodnotit tak, že základní funkce lesa v současné době neplní.
Prodloužení lyžařského vleku a sjezdové trati si zde vyžádá úpravu vodního režimu a lze konstatovat, že
úspěšnou realizací objektu může dojít k podstatnému zlepšení celé lokality a obnově některých významných
funkcí pozemku. Sousední část nepodmáčeného lesního pozemku plní a bude plnit základní funkce lesního
pozemku bezezbytku.
Vlivy na ÚSES
K přímému prostorovému kontaktu záměru s prvkem ÚSES dochází pouze v prostoru mezi dolní stanicí
nového vleku a sjezdovky Pomezky 2 a dolní stanicí vleku a sjezdovky Černá Voda. Zde konkrétně se pro
přejezd mezi stanicemi vleků využívá stávající zpevněné místní komunikace, která zde prochází ve
vymezeném regionálním biokoridoru RK 656.
Realizací a provozem záměru nedochází ke změně funkčnosti dotčených ploch, tedy ani k ovlivnění
migrační prostupnosti a funkčnosti prvků územního systému ekologické stability a to v zimním i letním
období. Záměr nemá na prvky ÚSES negativní vliv.

D.I.7 Vlivy na krajinu
Záměr je v souladu se schválenou změnou č. 1 územního plánu obce. Při schvalování této změny ÚP bylo
provedeno i hodnocení vlivu na krajinu s vymezením podmínek pro realizaci záměrů v území.
Navrhovaný záměr všechny tyto požadavky respektuje. Záměr je umisťován do rekreačně využívané krajiny,
která je ovlivněna antropogenní činností. Stavební objekty (vleky, obslužné budky) nahrazují stávající
objekty, nový vlek Pomezky 2 se sjezdovkou doplňují obdobnou rekreační funkci v území. Objekty stavby
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jsou rozměrově drobné, nenarušují výhledová místa, nevadí ve výhledu na cenné prvky krajiny a svým
rozměrem a umístěním nenarušují charakteristické vztahy a měřítko v dotčeném prostoru.
Záměr nesměřuje ke zvýšení počtu lyžařů v území, ale ke zvýšení jejich komfortu. Cílem je nahrazení
stávající skibusové dopravy v území. Záměr tak nepřináší do území nový požadavek na automobilovou
dopravu, dokonce díky zániku skibusové dopravy dojde ke zrušení údržby místní komunikace a lze očekávat
v zimní sezóně omezení vjezdu motorových vozidel k jednotlivým boudám. Tato v zimě neudržovaná
komunikace tak může být využívána rekreačními běžkaři. Díky vedení v krajině s roztroušenou zelení se
bude jednat o nenáročnou cestu s četnými vyhlídkami do údolí, či do prostoru centra Horní Malé Úpy a
okolních hřebenových partií.
Zánikem stávající skibusové dopravy zanikne i nutnost údržby zahrnující odfrézování a odhrnutí sněhu z
místní asfaltové komunikace Horní Malá Úpa – Nové Domky – Dolní Malá Úpa. Po zprovoznění záměru tak
již nebude přerušena sněhová pokrývka v bezlesé části horní části údolí tok Černá Voda a celé údolí bude
mít v zimním období charakter neporušené sněhové pláně.

D.I.8 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr po realizaci zvýší hodnotu hmotného majetku v území.
Lokalita Malé Úpy patří v rámci ČR do oblasti s chladnějšími klimatickými podmínkami a dostatečnou dobou
trvání sněhové pokrývky, tedy má parametry podporující zimní lyžování. Lze konstatovat, že i v kontextu s
odborným povědomím na oteplování klimatu není zde důvodná obava zásadního obratu počasí vedoucího k
nemožnosti udržení dostatečně dlouhého provozu v zimních měsících a to v horizontu provozní životnosti
aplikovaných zařízení (cca 20-30 let).
Záměr není v kontaktu a ani jinak neovlivní kulturní památky v území.
Dotčené území je součástí kulturní krajiny, nelze zde vyloučit při provádění zemních prací objevení
archeologického nálezu či narušení archeologické situace. I když je možnost zachycení nálezu či
archeologické struktury relativně nízká, ze zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění vyplývá povinnost
oznámit záměr stavebních a zemních prací a případný záchranný archeologický průzkum umožnit.
V případě nálezu by se tak umožnilo zvýšit znalosti o historickém vývoji v území.

D.II

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Z posouzení vyplývají pouze lokální dopady výstavby a provozu záměru. Rozsah přímých negativních vlivů
je prakticky omezen rozměrem záměru. Ovlivnění širšího území vzhledem k charakteru území a záměru
zanedbatelné, záměr se projeví pouze lokálně, bez přesahu na širší území KRNAPu.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Zájmové území se na několika místech nachází v bezprostřední blízkosti státní hranice, nejblíže cca 70-80 m
západně od státní hranice s Polskou republikou (v případě nově navrženého propojení LV a sjezdovky U
Kostela 1000). Záměr zde nemá na polské území žádný negativní vliv.
Z hlediska naturového hodnocení konstatujeme, že na polské straně se nachází ptačí oblast Karkonosze,
u níž hypoteticky přichází možné dotčení předmětu ochrany - tetřívka obecného. Tokající samci tetřívka,
zjištění v prostoru hraničního Pomezního hřebene, mohou mít svá teritoria a tokaniště jak na české, tak
polské straně Krkonoš. Zde lze očekávat možný pozitivní dopad záměru na předmět ochrany - tetřívka
obecného. Realizací nového propoje dojde k urychlení odjezdu lyžařů z prostoru jádrové zóny pro tetřívka
obecného a současně zrušením pojezdu lyžařů po stávající cestě a horní části sjezdovky se tento jinak
vhodný biotop pro tetřívka uklidní.
Toto zklidnění vrcholové partie se může nevýznamně kladně promítnout i na polské straně hřebene.
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací
pokud je to vzhledem k záměru možné
Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat,
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů a norem. V rámci projekční přípravy byla postupně zapracovávána
konkrétní řešení, která omezují možné negativní působení, na které bylo upozorněno v odborných studiích
(biologické posouzení, posouzení vlivu záměru na lokality Natura 2000, hlukové posouzení), či konzultacích
s pracovníky Správy KRNAPu a dalších úřadů státní správy a samosprávy. Popis záměru v kapitole B.I.6.
zahrnuje i podrobněji uvedené zmírňujících opatření. Tato opatření jsou součástí projektu, níže uvádíme
výčet nejvýznamnějších.
Opatření při výstavbě
Ve snaze omezit při výstavbě záměru možné vlivy na životní prostředí, byly do projektu zahrnuty doporučení
vycházející z biologického posouzení, posouzení vlivu záměru na lokality NATURA 2000 a z jednání
s pracovníky správy KRNAPu a dalšími zástupci státní správy a samosprávy. Níže uvádíme zásady, které
budou při výstavbě objektů zajištěny.
►

Pro realizaci stavebních prací bude zajištěna periodická a operativní přítomnost odborného biologického
dozoru v místě výstavby. Biologický dozor zajistí svým dohledem a operativními pokyny na stavbě
minimalizaci rizika negativního dotčení přírodního prostředí, včetně vyznačení biologicky citlivých
stanovišť v terénu, jež by mohly být dotčeny nevhodně prováděnými pracemi (např. vyznačení ploch
s výskytem zvonku českého, prstnatce májového a hořce tolitového). Cílem bude vyhnout se stavebními
pracemi či objekty vymezeným lokalitám.

►

V případě, že by výstavbou horního zakončení LV a sjezdovky U Kostela 430 měla být zasažena lokalita
výskytu hořce tolitovitého, bude požádáno o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněného druhu v kategorii „ohrožených“ dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., z důvodu očekávaného
zásahu do biotopu tohoto druhu. U trsů, které by měly být dotčeny, bude v podzimním období (po
odkvětu) proveden odborný transfer na okolní biotopy obdobného charakteru (optimálně např. na okraj
okolních lesních porostů).

►

V případě, že by stavební práce ve spodní části LV a sjezdovky Černá Voda musely zasáhnout
do prostředí s výskytem prstnatce májového, bude požádáno o udělení výjimky z ochranných podmínek
tohoto zvláště chráněného druhu v kategorii „ohrožených“ dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., z důvodu
očekávaného zásahu do biotopu druhu.

►

Vzhledem k prokázanému výskytu tří druhů (resp. skupin druhů) bezobratlých živočichů v kategorii
„ohrožený“ - čmeláků rodu Bombus, mravenců rodu Formica a střevlíka polního v prostoru navrženého
záměru bude požádáno o udělení výjimky z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů, v
souladu s § 56 a dalších zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Tyto druhy nebudou realizací záměru
významně dotčeny.

►

Realizace záměru je dále podmíněna povolením výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. (výjimka ze
zákazů ve zvláště chráněných územích).

►

Stavební práce, mezideponie materiálu a pojezdy mechanizace budou situovány pouze do prostoru
stavebních objektů a jejich bezprostředního okolí, tj. mimo okolní luční či lesní plochy.

►

Výkopy rozvodů budou prováděny šetrně lehkou mechanizací. Před začátkem výkopu bude provedeno
oddrnování s následným zadrnováním po jeho skončení.

►

Výkop rýhy pro potrubí bude prováděn po částech, po pokládce potrubí a el. vedení bude průběžně
zasypáván.

►

Nebude strháván plošně travní drn, ani prováděny terénní úpravy ploch, na kterých nebudou stát trvalé
stavební objekty.

►

Při rozšiřování sjezdových tratí do prostoru stávajících lučních porostů, resp. porostů přírodních
stanovišť, budou tyto ponechány v přirozeném stavu, tj. bez zásahu do vegetace (disturbancí),
převrstvování půdního krytu, odvodňování terénu apod.
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►

Zásahy do půdního krytu (skrývka zeminy) v souvislosti s budoucí výstavbou jednotlivých staveb budou
realizovány mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. v období od začátku srpna do konce
března (dle počasí).

►

Akusticky výrazně rušivé části stavby (např. výkopy, betonáže, kácení dřevin) budou prováděny mimo
období toku, hnízdění a vyvádění mláďat tetřívka obecného (mimo období od 1. 3. do 31. 7.). Toto platí
zejména v lokalitě výstavby propojení vleku a sjezdovky U Kostela 1000 a horní části vleku U Kostela
430.

►

Zásahy do luční vegetace a půdního krytu v souvislosti s budoucí výstavbou jednotlivých staveb budou
prováděny mimo hnízdní období chřástala polního, tj. mimo období od 1. 5. do 15. 8. Toto platí zejména
v lokalitě výstavby vleku a dalších staveb na lokalitě Pomezky 2.

►

S ohledem na vysokou entomologickou hodnotu dotčených ploch v prostoru navrženého propojení LV a
sjezdovky U Kostela 1000 je konkrétní trasa propojení výstupní stanice lanové dráhy a sjezdové tratě
navržena tak, aby byla v maximální míře vedena výsadbami kleče, případně mladšími porosty smrku.
Trasa se v maximální možné míře vyhýbá kácení starších jedinců smrku. V případě, že vyplyne nutnost
pokácet některý starší okrajový smrk, bude kmen ponechán v okolí k samovolnému rozpadu. Povrch
budoucí spojnice nebude zpevněn štěrkem ani jiným hrubším materiálem, tak aby v dotčené ploše
nebylo zamezeno vyvinutí přirozeného vegetačního krytu.

►

Bude vyloučen pohyb těžké techniky v prameništích, potocích a podmáčených plochách.

►

Patky sloupů vleků nebudou umisťovány do pramenišť, potoků a podmáčených ploch.

►

Nebudou prováděny žádné úpravy vodních toků (zpevňování břehů, zatrubňování a drenáže svahů).

►

Pro základové stavební práce (např. budování fundamentu staveb) bude použit materiál obdobného
geologického složení, jako je přirozené podloží zájmového území (kyselé metamorfity Krkonošské
oblasti).

►

Část (několik desítek procent) odtěžené dřevní hmoty z prostoru staveb bude ponechána samovolnému
rozpadu v okolních porostech.

►

Případně prováděné biologické rekultivace na místech disturbovaných stavebními pracemi budou
realizovány po projednání se Správou KRNAPu za využití regionálního lučního materiálu. Předpokládá
se, že stavbou disturbované plochy budou pokryty čerstvě posečenou trávou z dané lokality, která zde
bude usušena. Dojde tak k zajištění vydrolení semen na potřebném místě. V případě nepříznivých
povětrnostních podmínek (dlouhé období bez srážek, vymrznutí půdy apod.) bude k založení kvalitního
travního porostu pravděpodobně nutné vydrolení sena opakovat i v následující vegetační sezóně.

►

Nebudou prováděny žádné výsadby stanovištně nepůvodních dřevin ani okrasných rostlin.

►

Na stavbě budou dodržována příslušná bezpečnostní opatření a havarijní plány, jež zajistí eliminaci
rizika eventuálního úniku chemikálií do okolního prostředí.

►

Zbytky konstrukcí, které nebudou využity (patky vleku) nebudou ze země vytrhávány, ale budou
zahrnuty hlínou.

Opatření při provozu
Ve snaze omezit možné vlivy při provozu záměru na životní prostředí byla do projektu zahrnuta doporučení
vycházející z biologického posouzení, posouzení vlivu záměru na lokality NATURA 2000 a jednání
s pracovníky Správy KRNAPu a dalšími úředníky státní správy a samosprávy. Níže uvádíme zásady, které
budou při provozu zajištěny.
►

Po projednání s orgánem ochrany přírody – Správou KRNAPu budou zajištěna opatření k eliminaci
případného rozvoje invazních či expanzních druhů rostlin, včetně antropofytů, na nově obnažených a
disturbovaných plochách.

►

Nezastavěné luční plochy na sjezdových tratích budou pravidelně udržovány sečí (optimálně v srpnu),
případně přepaseny (předpokládá se extenzivní přepasení několika kusy ovcí nebo koz, bez
dlouhodobějšího pobytu dobytka na lokalitě). V případě seče, zejména z prostoru zasněžovaných
sjezdových tratí, bude posečená hmota z lučních porostů v tu danou sezónu odstraněna z důvodu
minimalizace eutrofizace uměle zasněžovaných lučních stanovišť. Předpokládá se, že využití ploch pro
pastvu či pro senáž bude prováděno místními chovateli dobytka.
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►

Horní část sjezdovky U Kostela 1000 (nad novým propojem) bude ponechána spontánní sukcesi (bez
zalesnění), jakožto potenciální biotop pro tetřívka.

►

U stávající horní poloviny trasy LV U Kostela 1000, která se nachází v lesním prostředí, budou
po skončení lyžařské sezóny lana vleku buď sundána ze sloupů, případně ponechána s tím, že budou
na ně umístěna viditelná plašící označení. Cílem je minimalizovat riziko kolize tetřívka s těmito lany,
zejména při snížené viditelnosti. Plašící zařízení musí být funkční v různých spektrech světelného
záření, musí umožňovat rotaci zařízení (důležitý plašící prvek) a viditelnost za zhoršených
povětrnostních podmínek a za tmy (fluorescence: přes den kumuluje záření, v noci vyzařuje). Také je
nezbytné dodržet nezbytnou rozteč plašících zařízení, která by měla odpovídat parametrům dle
doporučení výrobce pro plnou funkčnost zařízení (např. v případě dále uvedeného zařízení FireFly
dodržet maximální rozestup 10 m na jednom laně). Možným řešením jsou např. plašící zařízení švédské
firmy AB Hammarprodukter, kupříkladu zařízení zn. FireFly číslo výrobku E0668347 (viz obr. 14). Toto
zařízení se ukazuje být v současnosti patrně nejúčinnějším při plašení ptáků před lany
(reakce v různých spektrech světelného záření, otočná zařízení dle směru větru apod.).
Obr. 14 Plašící zařízení FireFly

►

Nově budované lyžařské vleky a sjezdové tratě nebudou využívány v letním období.
Nebudou realizovány žádné sportovní ani jiné aktivity, které by znamenaly narušení
přírodních stanovišť v lokalitě.

►

Na nově realizovaných úsecích prodloužení lyžařských vleků bude minimalizováno
šíření světelných emisí (havarijní osvětlení stožárů vleků, sněžná děla, mobilní
technika) do okolního prostředí vhodně zvolenými technickými opatřeními, po
projednání se Správou KRNAPu.

►

Propoj, navazující vleky a sjezdovky budou provozovány pouze ve světelné periodě dne.

►

Při provozu sněžných děl mimo světlou periodu dne budou děla provozována bez intenzivního umělého
osvětlení, případně jen s nezbytným bezpečnostním osvětlením.

►

K výrobě technického sněhu nebudou využívána žádná umělá aditiva, tj. přídavné chemicko-biologické
látky (např. Snowmax).

►

Úprava sjezdových tratí rolbou bude prováděna pouze za dostatečné sněhové pokrývky. Provoz
lyžařských sjezdových tratí bude přizpůsoben aktuální výšce sněhové pokrývky a v jarním období bude
ukončen včas tak, aby nedocházelo k narušování či strhávání travního drnu v lučních porostech.

►

Technicky a provozně bude zajištěno, aby sjezdová trať U Kostela 1000 byla upravována a používána
pouze přibližně do úrovně napojení nového propojení z lyžařského vleku na sjezdovku. Původní
propojení LV a sjezdovky, stejně jako horní část stávající sjezdovky přibližně nad nově navrženým
propojením, bude ponechána bez jakékoliv zimní úpravy sněhu. Hranice využívané a nevyužívané části
sjezdovky bude vhodně vyznačena, např. přenosným oplůtkem, či dřevěnou zátarasou tak, aby v horní
nevyužívané části nedocházelo k pohybu lyžařů.

►

Případná modelace sjezdovek a propojů bude prováděna pouze nahrnováním sněhové pokrývky.

►

V případě potřeby umístění zábran kolem sjezdovky U Kostela 1000, nebudou užívány ochranné sítě,
které by se mohly stát pastí pro tetřívka či jiné ptáky. Předpokládá se zde realizace laťových plotků.

►

Do budoucna nebude dále rozšiřována trasa lyžařských vleků či plochy sjezdovek východním směrem
do prostoru jádrové oblasti určené pro ochranu tetřívka obecného (Pomezní hřeben).

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o oznamovaném záměru a stavu životního
prostředí v lokalitě. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit
podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E Porovnání variant řešení záměru
Záměr je řešen v jedné variantě, která je porovnávána se stavem při nerealizaci záměru – variantou nulovou.
Oznamovaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, která vzhledem k jednoznačnému
určení ploch připravovaných pro realizaci záměru nadává možnost variantního řešení umístění.
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ČÁST F
F.I

Doplňující údaje

Fotodokumentace

Obr. 15 Pohled na trasu budoucího vleku a sjezdovky Pomezky 2 (bude probíhat podél asfaltové komunikace)

Obr. 16 Sjezdovka a vlek Pomezky 2 dolní část trasy

Obr. 17 Sjezdovka a vlek Černá Voda, pohled z horní stanice a pohled k horní stanici
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Obr. 18 Přibližná trasa vleku U Kostela 430 a propoje vleku a sjezdovky U Kostela 1000 (podklad Google earth)

Obr. 19 Budoucí horní část sjezdovky U Kostela 430 a prostor vyústění propoje na sjezdovku U Kostela 1000,

Obr. 20 Vyústění stávajícího spádově nevyhovujícího propoje mezi vlekem a sjezdovkou U Kostela 1000
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ČÁST G Všeobecně srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení, případně uvedených příloh.
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
„Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, v rozsahu přílohy č. 3. Oznámení
slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Součástí oznámení jsou
v přílohové části doprovodné studie (posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
biologické posouzení záměru, posouzení akustické situace).
Oznamovaným záměrem jsou dvě oddělené stavby, které řeší problematické situace pohybu lyžařů
v lyžařských areálech v Horní Malé Úpě a Dolní Malé Úpě. Záměr maximálně využívá stávajících zařízení a
již užívaných lyžařských tratí v území, které dle potřeby rozšiřuje či doplňuje.
První částí je realizace plynulého obousměrného propojení stávajícího lyžařského areálu a ubytovacích
kapacit v Horní Malé Úpě a lyžařského areálu U Kostela v Dolní Malé Úpě na sjezdových lyžích. Toho bude
dosaženo prodloužením stávajících vleků a sjezdovek (vlek a sjezdovka Černá Voda na celkových 424,5 m,
vlek a sjezdovka U Kostela 300 na celkových 435 m – nový název U Kostela 430) a také výstavbou nového
vleku a sjezdovky (vlek Pomezky 2 o délce 525 m). Pro umožnění cesty z Dolní Malé Úpy do Horní Malé
Úpy na lyžích bude nově realizováno propojení formou lyžařské cesty od horní stanice prodlouženého vleku
U Kostela 430 ke sjezdovce Černá Voda. Součástí záměru je doplnění systému umělého zasněžování
napojením na stávající systémy.
Realizace této části záměru umožní ukončení provozu současné skibusové dopravy mezi lyžařskými
lokalitami (tj. 2 x 30 jízd skibusu denně). Současně s tím zanikne potřeba zajištění sjízdnosti komunikací,
na kterých se skibusová doprava provozuje, tedy nebude již nutné pravidelné frézování a odhrnování sněhu.
Záměr nepředpokládá zvýšení počtu lyžařů v areálu.
Druhou částí záměru je nové propojení horní stanice lyžařského vleku U Kostela 1000 se sjezdovou tratí tak,
aby byl zajištěn plynulý a dnes chybějící spádově bezpečný průjezd od horní stanice vleku na sjezdovku.
Stávající spádově nevyhovující propojení nebude již využíváno a bude zanecháno přirozené sukcesi a může
tak sloužit jako vhodný biotop pro chráněného tetřívka obecného (předmět ochrany ptačí oblasti Krkonoše).
Provoz jednotlivých objektů záměru se předpokládá v zimní sezóně v denní době.
Realizací záměru budou dotčeny pozemky v katastrálním území Dolní Malá Úpa a Horní Malá Úpa.
Přípravě na realizaci projektu předcházelo projednávání a schválení změny územního plánu obce, který
umístění všech staveb oznamovaného záměru umožňuje.
Významnějšími výstupy záměru do životního prostředí jsou emise hluku a možné ovlivnění fauny a flóry a
předmětů ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Tyto oblasti jsou podrobně zhodnoceny
v přílohách oznámení:
příloha č. 1: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Posouzení vlivu záměru – „Návrh výstavby lyžařských sjezdových
tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, květen 2015
příloha č. 2: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Biologické posouzení záměru „Výstavba lyžařských sjezdových tratí
a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa, prosinec 2012
POZN: Uváděná Příloha 2 (biologické posouzení) vznikla v rané přípravě záměru a mj. sloužila k detailnímu upřesnění
umístění jednotlivých objektů záměru. V příloze uvedené zákresy záměru tedy nejsou aktuální a jsou nyní v detailech
překonány. Nyní předkládané oznámení vychází z projektu, který je upřesněn mj. i díky doporučením, která vzešla
z biologického posouzení.

příloha č. 3: Ing. Milan Kábrt, Posouzení akustické situace technologického zařízení a provozu vozidel na
sjezdovce, Enviconsult, Česká Skalice, únor 2015.
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V ostatních oblastech životního prostředí odkazujeme na kapitoly D oznámení, ve kterých jsou možné vlivy
záměru zhodnoceny.
Lze konstatovat, že záměr nebude mít významný negativní vliv na obyvatelstvo ani veřejné zdraví, působení
hluku z provozu sněžných děl a z údržby sjezdovek u nejbližších hlukově chráněných objektů bude
podlimitní. Lze předpokládat možné pozitivní působení po realizaci záměru v oblasti socioekonomické.
Kromě nárůstu pracovních míst lze díky zvýšení kvality poskytovaných služeb očekávat zvýšení doby pobytu
turistů v oblasti. To se může projevit vzrůstem potřeb dalších služeb a s tím spojených příjmů místních
obyvatel.
Z hlediska ovlivnění ovzduší není záměr přímým zdrojem znečišťování ovzduší, nemá negativní vliv na
ovzduší.
Z hlediska hlukového je konstatováno možné užívání stávající zasněžovací techniky, které se bude
projevovat podlimitně. V případě provozování prostředků v tichém provedení lze počty provozovaných
sněžných děl zvýšit. Vždy je možné provoz organizovat tak, aby hlukové limity byly plněny.
Záměr nemá významnější sledovatelný vliv na povrchovou ani podzemní vodu.
Z hlediska vlivu na půdy je působení záměru minimální, je dáno nevýznamnou plochou, kterou bude potřeba
2
odejmout ze zemědělského půdního fondu (56 m ) pro objekt obsluhy. U dotčených lesních pozemků se
2
předpokládá zejména omezení jejich funkce a nevelké vynětí pro potřebu objektu obsluhy (36 m ).
Záměr nemá vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje, paleontologické památky.
Vlivu na biotu je podrobně vyhodnocen v přílohové části, závěrem bylo konstatováno, že realizace
hodnoceného záměru při respektování konkrétních zmírňujících opatření nebude znamenat významné
negativní ovlivnění kteréhokoliv druhu bioty ani obecně či zvláště chráněných částí přírody a je možno jej
akceptovat. Tato opatření byla průběžně zapracována do projektu záměru.
Obdobně i na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, lze konstatovat, že hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na předměty
ochrany a celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti Krkonoše ani na ostatní lokality soustavy
Natura 2000.
Za běžného provozu tedy záměr nevyvolá žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů a norem. V rámci projekční přípravy byla postupně zapracovávána
konkrétní řešení, na které bylo upozorněno v odborných studiích (biologické posouzení, posouzení vlivu
záměru na lokality Natura 2000, hlukové posouzení), či při konzultacích s pracovníky Správy KRNAPu a
dalších úřadů státní správy a samosprávy.

KONEC TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování dokumentace, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování, se
nachází v jeho úvodní části.
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ČÁST H Přílohy
H.I

Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace

H.I.1

Výstavba lyžařských a sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě
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H.II Stanovisko OOP k možnosti existence významného vlivu záměru na
lokality NATURA 2000 (KRNAP, OŽP, 5.9.2014)
H.II.1 Výstavba lyžařských a sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě

C1824-15-0/Z01

81 / 88

Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

C1824-15-0/Z01

82 / 88

Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

C1824-15-0/Z01

83 / 88

Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

H.II.2 Propojení lyžařského vleku a sjezdovky U Kostela 1000

C1824-15-0/Z01

84 / 88

Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

C1824-15-0/Z01

85 / 88

Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

C1824-15-0/Z01

86 / 88

Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

C1824-15-0/Z01

87 / 88

Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Oznámení záměru

Následují jako samostatné přílohy:
Příloha 1

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Posouzení vlivu záměru – „Návrh výstavby lyžařských sjezdových
tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, květen 2015

Příloha 2

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Biologické posouzení záměru „Výstavba lyžařských sjezdových
tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“ v k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. Dolní Malá Úpa,
prosinec 2012.

Příloha 3

Ing. Milan Kábrt, Posouzení akustické situace technologického zařízení a provozu vozidel
na sjezdovce, Enviconsult, Česká Skalice, únor 2015.

Příloha 4

Koordinační situace stavby
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