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ČÁST A
Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma

Město Pec pod Sněžkou

2. IČ
IČ: 002 78 181

3. Sídlo
Pec pod Sněžkou 230
542 21
4. Oprávněný zástupce
Alan Tomášek – starosta města
Tel.: 499 736 336

eko

5 team

-

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

OZNÁMENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

-

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

ČÁST B
Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku
ve stávající trase s umístěním nástupní stanice u Lesovny
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
Kategorie II (záměr vyžadující zjišťovací řízení)
10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.
sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Oznamovaný záměr představuje rekonstrukci dvou-úsekové lanové dráhy Pec pod Sněžkou
– Růžová hora – Sněžka ve stávající trase s přemístěním nástupní stanice k objektu
Lesovna a tím prodloužením trasy 1. úseku. Stanice Růžová hora jako mezistanice a
výstupní stanice na Sněžce zůstanou umístěny na stávajících místech.
Lanová dráha
- technologie LD

4-místná kabinková lanová dráha

- nástupní stanice

Pec pod Sněžkou

- přestupní stanice

Růžová hora

1354 m n.m.

- výstupní stanice

Sněžka

1594 m n.m.

- teoretická přepravní kapacita

250 osob/hod.

- dopravní rychlost

5,0 m/s

- počet vozů pro cestující

1. úsek

15 + 1 rezerva

2. úsek

17 + 1 rezerva

voda

2

splašky

2

servisní (montážní)

4

pro vozíčkáře

2

zásobování

2

- počet vozů nákladních

830 m n.m.

min 12 vozů (upravených kabin)
celkem
- doba jízdy

46 kabin (vozů)

Pec pod Sněžkou – Růžová hora

7,38 min.

Růžová hora – Sněžka

8,24 min
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Dolní stanice Pec pod Sněžkou
Slouží pro umístění technologie lanovky a pro nástup a výstup osob z kabinek lanové dráhy.
K základní funkci objektu jsou přičleněny nutné provozy depa, skladů a zázemí lanové
dráhy, rychlého občerstvení a veřejných WC.
zastavěná plocha

1070,58 m2

užitná plocha

1870,70 m2

obestavěný prostor

8650,46 m3

Mezistanice Růžová hora
Slouží pro umístění technologie lanovky a jejich pohonů, k nástupu, výstupu a přestupu
osob do kabinek lanové dráhy. V objektu jsou umístěny prostory depa pro uskladnění
kabinek, dílny, nocležna, denní místnost, rozvodna NN, rozvodna VN a trafostanice, WC pro
veřejnost.
stávající

návrh
2

zastavěná plocha

964,80 m

892,44 m2

užitná plocha

827,81 m2

1143,72 m2

obestavěný prostor

6517,62 m3

6853,66 m3

Horní stanice Sněžka
Slouží pro umístění technologie lanovky a pro nástup a výstup osob z kabinek lanové dráhy.
V objektu jsou umístěny bufet, rozvodna NN, VN a trafostanice, prostory pro uskladnění
vody a splašků, WC pro veřejnost, velín a denní místnost pro osádku lanovky.
stávající

návrh

zastavěná plocha

2

446,90 m

423,85 m2

užitná plocha

580,51 m2

457,55 m2

obestavěný prostor

2874,36 m3

2766,96 m3

3. Umístění záměru
Kraj: Královéhradecký
Obec: Pec pod Sněžkou, Malá Úpa
Katastrální území: Pec pod Sněžkou, Horní Malá Úpa
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je rekonstrukce dvou-úsekové lanové dráhy na Sněžku ve stávající
trase s přemístěním nástupní stanice k objektu Lesovna. Ten je jediným investičním
záměrem bez toho, že by svým rozsahem a účelem souvisel s jinými investičními záměry
investora v tomto území, nebo jiných a t.č. známých subjektů.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměrem investora je rekonstruovat stávající dvou-úsekovou lanovou dráhu na Sněžku
s přemístěním nástupní stanice k objektu Lesovna.
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Předložený investiční záměr vyplývá z mnoholetých diskusí a jednání představitelů města
Pec pod Sněžkou a vlastníka LD Sněžka, servisní organizace zajišťující provoz LD – a.s.
Lanová dráha Sněžka na straně jedné a představiteli Správa Krkonošského národního parku
na straně druhé s cílem nalézt oboustranně akceptovatelné řešení pro rekonstrukci LD.
Zároveň v rozsahu a možnostech poskytovaných služeb uchránit před negativními vlivy
návštěvníků tohoto střediska nejcennější části přírody v jeho okolí. Zároveň nahradit
původní dožívající LD, vytvořit ekonomické předpoklady pro její náhradu a současně
zkvalitnit nabídku služeb.
Z hlediska charakteru oznamovaného záměru, tj. rekonstrukce lanové dráhy ve stávající
trase, oznamovatel nepředpokládá více variant záměru.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
6.1 Technologická část – obecný popis
Parametry trasy LD
Stávající LD
technologie LD

2-sedačková lanová dráha
slouží veřejnosti od 15.1.1949 - 58 let

- nástupní stanice:

Pec pod Sněžkou

890 m n.m.

- přestupní stanice:

Růžová hora

1354 m n.m.

- výstupní stanice:

Sněžka

1594 m n.m.

- teoretická přepravní kapacita :

250 osob/hod

- dopravní rychlost:

2,5 m/s

Nová LD
- technologie LD

4-místná kabinková lanová dráha

- nástupní stanice

Pec pod Sněžkou

- přestupní stanice

Růžová hora

1354 m n.m.

- výstupní stanice

Sněžka

1594 m n.m.

- teoretická přepravní kapacita

250 osob/hod.

- dopravní rychlost

5,0 m/s

- počet vozů pro cestující

1. úsek

15 + 1 rezerva

2. úsek

17 + 1 rezerva

voda

2

splašky

2

servisní (montážní)

4

pro vozíčkáře

2

zásobování

2

- počet vozů nákladních

830 m n.m.

min 12 vozů (upravených kabin)
celkem
- doba jízdy

46 kabin (vozů)

Pec pod Sněžkou – Růžová hora

7,38 min.

Růžová hora – Sněžka

8,24 min
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6.2 Urbanistické řešení
Dolní stanice
Umístění stanice je limitováno samotnou osou LD, délkou a šířkou technologie a okolního
provozu. Při protažení osy LD je objekt osazen do blízkosti stávající točny komunikace okolo
objektu Lesovna. Příjezd je možný pro imobilní a zásobování až k objektu i v zimních
měsících. Pro pěší turisty je objekt také dostupnější. Jako hlavní přístup pěších z města se
předpokládá obnovenou pěší cestou, nikoliv po silnici.
Vstupní část objektu je obrácena čelem k příchozím. Do objektu je umožněn vstup ve více
úrovních, z terénu do prostoru občerstvení a do veřejných WC a z přístupové rampy do
úrovně nástupiště lanové dráhy.
Výjezd kabin ze stanice je z vyšší úrovně z důvodů podjezdnosti a podchodnosti lanové
dráhy.
Mezistanice
Objem současného objektu stanice bude z velké části zachován, pouze bude osazena nová
technologie lanové dráhy. Nástupiště a technologie je z důvodů minimalizace (eliminace)
zásahů do terénu na výjezdu na Sněžku osazena o 2,8 m výš nad stávající úroveň
nástupiště. Výškové osazení technologie si vyžádalo dispoziční změny v objektu, což
ovlivnilo i nové umístění vstupu do objektu z východní strany.
Horní stanice
Objem objektu je maximálně zachován, pouze je osazena nová technologie a rozšíření
objektu v místech nástupiště a výstupiště ve formě dvou kvádrů (technologie a nástupiště).
Jsou zachovány základní principy dispozičního uspořádání.
6.3 Architektonické řešení
Dolní stanice
Hlavní hmotu dolní stanice tvoří zdeformovaný tubus, který reflektuje prostorové potřeby
v místech nástupiště svým rozšířením kolem „točny“. Tubus je v ose lanové dráhy umístěn
do protisvahu, na konci tubusu navazuje jasně definovaná hmota zvýrazněného vstupu,
která je otočena svým otevřeným průčelím proti příchozím. Tubus je částečně prosklen, tak
aby byla viditelná nejpodstatnější část – technologie. Hmota vstupu umožňuje vyrovnat
výškový rozdíl mezi terénem a nástupní úrovní svými dvěma vstupy z terénu, z původního
do suterénu a z nově vytvořené rampy do úrovně 1 NP do nástupní úrovně. K základní
funkci objektu jsou přičleněny nutné provozy depa, skladů a zázemí lanové dráhy, rychlého
občerstvení a veřejných WC.
Pro objemové řešení depa resp. dopravníku kabin, velínu, šaten a denní místnosti byl zvolen
jednoduchý tvar nekonkurující hlavní hmotě. Jedná se o jednoduchý hranatý tvar „plechová
krabice“ bez členění.
Hmota vstupu je také bez výrazného členění, rastr členění je dán použitým materiálem –
sklo a plech a zvýrazněním vstupů masivnějším rámem dveří.
Mezistanice
Objekt mezistanice je co se týče architektonického a dispozičního řešení nejsložitější.
Výškovým osazením technologie a šířkou a výškou technologie lanové dráhy je dáno řešení
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osazení kvádrů krytů technologie nad úroveň stávajícího hřebenu střechy. Nástupiště a
výstupiště tvoří kvádry minimálního prostoru potřebné pro bezpečný pohyb přepravovaných
turistů. Z důvodu zvýšení nástupiště nebylo možné využít stávajícího výstupu po venkovních
schodech východním směrem. Kvádry technologie a nástupišť výrazně zúžily východní trakt
zázemí lanovkářů, které je částečně přesunuto do západní části objektu. Východní trakt je
ztvárněn nově a je využit pro vertikální komunikace (schodiště a výtah), velín, zázemí velínu
a pokladnu, což se odráží na vzhledu této části objektu. Západní a střední část objektu je
tvarově zachována s menšími vnějšími změnami v umístění oken a vnitřními změnami
v dispozici. V této části jsou umístěny prostory depa pro uskladnění kabin, dílna, nocležna,
denní místnost, rozvodna NN, rozvodna VN a trafostanice.
Horní stanice
Současný vzhled je založen na účelném tedy utilitárním použití materiálů a dostupných
materiálech a na možnostech dopravy materiálu na stavbu. Je zde tedy převážně použito
přírodního materiálu, kámen, dřevo. Kámen ve stávajících konstrukcích nejspíše z místních
zdrojů bude zachován v podobě soklů objektu a nárožních pilířů. Tento charakter budovy je
z velké části zachován pro budoucí generace, nové objemy budou však viditelně modernější
a budou vypovídat o době vzniku. Kvádry technologie a nástupiště budou „osazeny“ na
stávající stavbu, budou z důvodu snadné montáže z ocelové nosné konstrukce a lehkého
obvodového pláště tvořeného tónovaným sklem alt. s potiskem, plechem (tahokovem)
v tmavě šedé barvě, alternativně z trvanlivých plastických hmot. Protože kryt technologie
svým „nosem“ vystupuje oproti kvádru nástupiště, budou jeho boky celoplošně proskleny a
členěny tak, aby vizuelní dojem byl minimální. Stávající střecha bude sladěna s novými
objemy, její povrch bude tvořit bezúdržbová povlaková krytina tmavě šedé barvy
s rastrováním Ω profily pro vytvoření dojmu plechové krytiny. Dřevěné povrchy budou
rekonstruovány. Finální barevnost bude stanovena na základě volby trvanlivých nátěrů
v dalším stupni PD z předložených vzorků.
6.4 Dispoziční řešení
Dolní stanice
Dispozice dolní stanice jsou rozděleny do třech podlaží – suterénu, prvního nadzemního
podlaží a druhého nadzemního podlaží.
Suterén, jak svým názvem napovídá, je částečně zapuštěn pod terén. Kromě zázemí a
skladu bufetu, prostoru pro občerstvení, sociálních zařízení (včetně sociálního zařízení pro
imobilní) a garáží se na severní straně nachází depo pro 31 kabin, sklady a el. rozvodna,
v jižní části pod vyrovnávací rampou též trafostanice. Do objektu vedou dva vchody pro
veřejnost, čtyři neveřejné vchody pro zásobování a údržbu a šest vjezdů do garáží. Od
západu je to vchod pro zásobování do skladu občerstvení a vchod do trafostanice, hlavní
vstup pro návštěvníky restaurace a vchod pro veřejnost k toaletám. Mezi šesti vjezdy do
garáží je umístěn vchod pro údržbu lanovky a na východě vede vchod do el. rozvodny.
Z bufetu stoupají schody do kavárny s barem, z chodby vedle sociálních zařízení vede
schodiště a výtah do vstupní haly.
První nadzemní podlaží obsahuje kavárnu s barem, vstupní halu s pokladnou a prodejnou
suvenýrů, velíny a dispečink, halu lanovky s prostorem pro nástup a výstup, příjezdovou
trasu do depa, dále šatnu, denní místnost a sociální zařízení pro obsluhu. Vstupní hala je
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spojena s halou lanovky a s prostorem pro nástup a výstup vchodem a východem
opatřenými turnikety. Ze vstupní haly pokračuje schodiště do druhého nadzemního podlaží.
Druhé nadzemní podlaží není určeno pro veřejnost. Jsou zde umístěny čtyři kanceláře se
společnou kuchyňkou a sociálním zařízením pro potřeby vedení lanové dráhy.
Kapacita občerstvení je 103 míst. Veřejné WC obsahuje pět kabin pro ženy a, pro muže pět
pisoárů a tři kabiny, jedna kabina pro imobilní.
Mezistanice
V mezistanici se nachází dvě nadzemní podlaží; třetí podlaží tvoří kvádr s technologií
lanovky, který je přístupný pouze pro určené osoby údržby lanové dráhy.
V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny prostory skladů, údržby, depa a technologie
lanovky. Nachází se zde dva hlavní vchody pro veřejnost. Po vstupu od jihu vede tříramenné
schodiště u první podesty kolem sociálních zařízení pro návštěvníky, dále pak do haly
lanovky s nástupním a výstupním prostorem. Vstup na východě navádí k výtahu nebo také
na schodiště stoupající k hale lanovky s prostorem nástupu a výstupu. V tomto podlaží
převažují prostory sloužící pro údržbu a skladování, jako je trafostanice, místnost pro vysoké
a nízké napětí, šatna, denní místnost se sociálním zařízením a nocležna pro zaměstnance,
dílna, opravna, depo, technologie lanové dráhy a denní místnost se zázemím pro obsluhu
lanovky.
Druhé nadzemní podlaží poskytuje prostor pro halu lanovky s nástupním a výstupním
prostorem, pokladnu, velín a čerpací stanici. Kromě posledních dvou uvedených je tedy
druhé NP převážně přístupné pro návštěvníky.
Třetí nadzemní podlaží ve formě kvádru s technologií lanovky je přístupné pouze
specialistům lanové dráhy. Veřejné WC obsahuje tři kabiny pro ženy, pro muže kabinu a
dva pisoáry.
Horní stanice
Objekt horní stanice obsahuje dvě základní podlaží. V závislosti na terénu, technologii a
provozu jsou části těchto podlaží v menší míře snížena, resp. zvýšena. Nachází se zde hala
a technologie lanovky, kanceláře a sklady, občerstvení a sociální zařízení. Jednotlivé
prostory jsou propojeny nezbytnými komunikacemi. V prvním nadzemním podlaží se
vyskytuje hala lanovky, velín, ve snížené úrovni pak denní místnost pro zaměstnance se
sociálním zařízením, sklad vody, trafostanice a technická místnost. Na severní straně
umístěn nouzový východ s rampou v letním období zároveň jako bezbariérový vchod/východ
pro sportovně založené imobilní občany. Mobilní návštěvníci po výstupu z lanovky pokračují
po schodech o podlaží výš.
Ve druhém nadzemním podlaží se nalézá technologie lanovky, občerstvení ve dvou
úrovních, zázemí a sklad občerstvení, pokladna, sociální zařízení pro návštěvníky i
zaměstnance a schodiště vedoucí ven. Po výstupu ze schodiště má veřejnost možnost
vstoupit do prostoru občerstvení, zakoupit si jízdenku, využít sociální zařízení nebo projít
chodbou ke schodišti ústícím ven. U občerstvení se vstupuje k prodejnímu pultu, odtud
k lavicím a stolům nacházejícím se ve dvou úrovních.
Kapacita občerstvení je 66 míst. Veřejné WC obsahuje tři kabiny pro ženy, pro muže
kabinu a dva pisoáry.
6.5 Stavebně technické řešení
SO 01 Lanová dráha:
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Dle dohody se správou KRNAP a dle stanovených limitů pro výstavbu je úsek lanové dráhy
rozdělen na dva úseky s rozdílnými podmínkami výstavby.
Úsek z dolní stanice do mezistanice je navržen dle optimálního řešení a požadavků
technologie LD. Pokud to bylo možné, byly využity stávající polohy podpor. Navrženy jsou
standardní trubkové vetknuté podpory kónického tvaru s povrchovou úpravou žárovým
zinkováním. Kotevními šrouby jsou připevněny k základům. Základy jsou provedeny
standardní tvořené tížnými betonovými patkami obdélníkového půdorysu. Nepotřebné
stávající základy podpor budou odstraněny dle určení správy KRNAP.
V horním úseku bylo stanoveno omezení, kdy je nutno pro podpory využít stávající polohy
patek. Stávající nadzemní části budou odstraněny, podzemní část bude využita
v maximálním rozsahu s ohledem na konkrétní stav jednotlivých částí betonové konstrukce.
V úseku po nový sloup č.10 (stávající č. 12) je možno pro založení použít celou plochu
vymezenou půdorysem patek. V úseku od sloupu č.11 (stávající č. 13) je možno pro
založení použít pouze plochu vymezenou jednotlivými patkami. Nepotřebné stávající základy
podpor budou odstraněny dle určení správy KRNAP. Nové podpěry jsou navrženy atypické
příhradové trojúhelníkového půdorysu, povrchová úprava žárovým zinkováním.
SO 02 Horní stanice Sněžka:
Stavební úprava je omezena stávajícím půdorysem a stávající kubaturou objektu. Z tohoto
důvodu je navržena pouze stavební úprava nezbytná pro výměnu technologie s maximálním
zachováním stávajících konstrukcí a stávajícího rázu objektu.
Navržená přestavba spočívá v rozšíření prostorů haly pro výstup a nástup z LD. Stávající
schodiště bude nahrazeno novým v jiné poloze, přebudovány budou části technických
prostor suterénu a toalet v 1.NP. Prostor bufetu bude rozšířen. Plocha nástupiště bude
zvednuta o 0,59m.
Nové objemy budou provedeny jako samonosná ocelová konstrukce, stěny budou opláštěny
proskleným lehkým obvodovým pláštěm z hliníkových profilů. Prosklená bude též vystupující
konstrukce zastřešení nad vjezdem do stanice. Zastřešení je formou ploché střechy bez
atiky, krytina povlaková, šedá.
Stávající hmota si ponechá svůj ráz včetně současných materiálů opláštění. Navržen je nový
odstín lazury dřevěného obložení pláště. Stávající původní plechová krytina nad jižní částí
objektu bude v celém rozsahu odstraněna a nahrazena povlakovou krytinou barvy tmavě
šedé – např. fólie z mPVC s rastrováním systémovými profily vytvářející dojem plechové
krytiny. Ostatní konstrukce opláštění budou v maximální možné míře zachovány bez
zásahu.
Nové vnitřní nosné konstrukce budou zděné cihelné příp. kamenné, vnitřní dělící konstrukce
budou sádrokartonové. Materiál ze stávajícího objektu bude v co největší míře zpětně využit.
Bude provedena revize tepelně technických vlastností stávajících obvodových konstrukcí a
navržena jejich úprava v souladu s ČSN 730540.
SO 03 Mezistanice Růžová hora
Stavební úprava je omezena stávajícím půdorysem a stávající kubaturou objektu.
Navržená přestavba spočívá v celkovém přebudování stanice. Prostoty haly pro výstup a
nástup z LD budou rozšířeny, stávající základy budou opraveny a případně zesíleny,
využitelné konstrukce nosných stěn budou opraveny. Plocha nástupiště bude zvednuta o
2,80m. Pod tímto prostorem bude vytvořen prostor pro nové technologické zázemí. Zcela
nově je řešena vnitřní dispozice.
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Nové objemy budou provedeny jako samonosná ocelová konstrukce, stěny budou opláštěny
proskleným lehkým obvodovým pláštěm z hliníkových profilů. Prosklená bude též vystupující
konstrukce zastřešení nad vjezdem do stanice. Zastřešení je formou ploché střechy bez
atiky, krytina povlaková, tmavě šedá.
Stávající hmota si ponechá svůj ráz včetně uplatnění současných materiálů opláštění.
Navržen je nový odstín lazury dřevěného obložení pláště. Stávající původní plechová a
živičná krytina střechy objektu bude v celém rozsahu odstraněna a nahrazena povlakovou
krytinou barvy tmavě šedé – např. fólie z mPVC s rastrováním systémovými profily
vytvářející dojem plechové krytiny. Ostatní konstrukce opláštění budou v maximální možné
míře zachovány bez zásahu.
Nové vnitřní nosné konstrukce budou zděné cihelné příp. kamenné, vnitřní dělící konstrukce
budou sádrokartonové. Materiál ze stávajícího objektu bude v co největší míře zpětně využit.
Bude provedena revize tepelně technických vlastností stávajících obvodových konstrukcí a
navržena jejich úprava v souladu s ČSN 730540.
SO 04 Dolní stanice Pec pod Sněžkou
Jedná se o novostavbu. Hlavní hmotu dolní stanice tvoři rotační zdeformovaný tubus.
Spodní suterénní část včetně zastropení je uvažována železobetonová monolitická,
konstrukce haly bude ocelová. Části stěn budou opláštěny proskleným lehkým obvodovým
pláštěm z hliníkových profilů po výšce zakřivených. Střešní krytina bude povlaková barvy
tmavě šedé – např. fólie z mPVC s rastrováním systémovými profily vytvářející dojem
plechové krytiny. Spodní část bude opláštěna systémovým kovovým pláštěm přizpůsobeným
zakřivení pláště. Část vstupu bude opláštěna systémovým kovovým pláštěm a systémovým
proskleným lehkým obvodovým pláštěm z hliníkových profilů.
Nové vnitřní nosné konstrukce budou železobetonové nebo zděné příp. kombinované,
vnitřní dělící konstrukce budou sádrokartonové.
Vytápění
Stávající vytápění všech tří stanic je řešeno pomocí elektrických přímotopných těles.
Vzhledem k místním podmínkám je pro novou a dvě rekonstruované stanice uvažováno pro
vytápění opět s využitím el. energie.
Zdravotní technika
SO 02 Horní stanice Sněžka
Veškeré splaškové vody jsou sváženy do mezistanice, kde jsou přečerpávány do čerpací
šachty, která čerpá splaškové vody do žumpy osazené u dolní stanice.
V objektu jsou osazeny suché WC, pisoáry a umyvadla jsou napojena na automatický
splachovač s minimálním průtokem vody.
Provoz bufetu zůstane zachován ve stávající podobě – teplé a studené nápoje, jídla typu
rychlého občerstvení z polotovarů, jednorázové nádobí.
Voda do stanice bude přivážena z mezistanice v sudech. Zde se voda přepustí do
nerezových nádob na pitnou vodu.
Vodní nádrže budou napojeny na domácí vodárnu, od které je veden tlakový rozvod vody k
jednotlivým odběrným místům. Rozvod je navržen z plastových trubek.
Ohřev TUV je navržen lokálně pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů.

eko

13 team

OZNÁMENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

-

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

SO 03 Mezistanice Růžová hora
Splaškové vody od zařizovacích předmětů jsou svedeny gravitačně do přečerpávací šachty,
která čerpá splaškové vody do žumpy osazené u dolní stanice. Do této přečerpávací šachty
jsou také sváženy odpadní vody z horní stanice 3,8 m3/den.
Dešťové vody jsou svedeny na terén.
Cca 15 m od objektu je nevyužitý vrt, který byl zhotoven se záměrem zásobovat vodou
mezistanici LD Růžová Hora. Vrt bude obnoven, bude provedena nová čerpací zkouška.
Na základě nové čerpací zkoušky bude rozhodnuto o jeho využití. Pokud bude vyhovovat,
bude osazeno ve vrtu ponorné čerpadlo, a v objektu samočinná průmyslová vodárna, od
které je veden tlakový rozvod vody k jednotlivým odběrným místům. Rozvod je navržen z
plastových trubek.
Na tlakovém rozvodu bude zhotovena odbočka s hadicí pro plnění sudů vyvážených do
horní stanice.
Ohřev TUV je navržen lokálně pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů.
SO 04 Dolní stanice Pec pod Sněžkou
Provoz občerstvení bude ve formě – teplé a studené nápoje, jídla typu rychlého občerstvení
z polotovarů, jednorázové nádobí.
Navrženo je budoucí napojení na městskou kanalizaci o jejíž prodloužení k dolní stanici se
v současné době jedná. Do té doby budou splaškové vody od zařizovacích předmětů
svedeny gravitačně do žumpy, která bude vyvážena. Do této žumpy budou také napojeny
splaškové vody z horní stanice a mezistanice.
Stávající dolní stanice je napojena na místní zdroj vody z pramenišť v lese nad stanicí. Na
tento zdroj bude také napojena nová dolní stanice. Vodovodní přípojka bude vedena v zemi,
poté v souběhu s kanalizací ve výkopu a po mostní konstrukci přes řeku Úpu. Potrubí
vedené přes řeku bude zabezpečeno proti zamrznutí tepelnou izolací s topným kabelem.
V objektu bude umístěna samočinná průmyslová vodárna, od které je veden tlakový rozvod
vody k jednotlivým odběrným místům. Rozvod je navržen z plastových trubek.
Ohřev TUV je navržen lokálně pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů.
Venkovní kanalizace
Pro objekt rekonstruované LD Sněžka včetně jeho veškerých dalších provozů bude zřízena
splašková kanalizační přípojka, která představuje propojení z mezistanice ke stávající
spodní stanici, kde budou podchyceny stávající objekty (stávající spodní stanice a provozní
budova LD) a dále až k nové spodní stanici, kde bude přípojka dočasně ukončena ve
vybírací jímce. Následně je uvažováno s propojením na městskou kanalizaci. Do
mezistanice budou splašky z horní stanice dováženy lanovou dráhou ve speciálních
kontejnerech.
Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů
Lanová dráha:

Prodloužení lanové dráhy si vyžádá vykácení nového průseku ve směru stávající LD, lokální
odlesnění bude provedeno tak, aby byl dodržen nezbytný průjezdný profil v šíři 12,02m.
Dolní stanice LD svojí západní a severozápadní částí zasahuje do zalesněného pozemku –
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kácení bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu s ohledem na způsob provádění stavby.
Odlesnění je vyznačeno ve výkresové dokumentaci.
Odstranění konstrukce ocelových podpor původní lanové dráhy bude probíhat vzdušnou
cestou - letecky vrtulníkem. Betonové části patek budou v celém rozsahu nadzemní části
odstraněny, patky, které nebudou dále využity budou odstraněny cca 150mm pod okolní
terén.
Patky v dolním i horním úseku, využité i bez využití, budou posouzeny odborníky na výskyt
vegetace na betonu a poté bude rozhodnuto o jejich odstranění. Vlastní odstranění
nadzemních částí patek bude probíhat ze země pouze lidskou silou za pomoci ručních
elektrických bouracích kladiv. Před započetím bouracích prací bude položena ochranná
geotextílie do výseku mezi patkami a položena ochrana vždy ke každé právě bourané patce
v pásu cca 600mm. Vybouraná suť bude shromaždovaná uprostřed patek do přepravních
vaků umístěných na ochranné textílii a po naplnění odvážena vrtulníkem - viz princip odvozu
suti z České boudy. Po odbourání dané patky nebo na konci pracovního dne budou všechny
ochranné textílie vně obrysu vymezeného patkami odstraněny. Dostupnými prostředky bude
zabráněno sypání sutě mimo vaky a textílii.
Betonáž nových patek ve spodním úseku bude probíhat standardně v místech určených
podélným profilem a rozmístěním nových podpěr (výkop jámy - Menzi-Muck, základový
beton, šalování, výztuž, beton - letecky, zásyp a TÚ - Menzi-Muck).
V horním úseku bylo stanoveno omezení, kdy je nutno pro podpory využít stávající polohy
patek. Stávající nadzemní části budou odstraněny výše popsaným způsobem, podzemní
část bude využita v maximálním rozsahu s ohledem na konkrétní stav jednotlivých částí
betonové konstrukce. V úseku až po nový sloup č.10 (stávající č. 12) je možno pro založení
použít celou plochu vymezenou půdorysem patek. V úseku od sloupu č.11 (stávající č. 13)
je možno pro založení použít pouze plochu vymezenou jednotlivými patkami. Jednotlivé
patky budou dle konkrétních zatížení upraveny tak, aby byly schopné přenést nové zatížení.
Stavební činnost bude soustředěna do středu patky případně k jednomu boku aby nedošlo k
poškození porostu. Doprava materiálu bude vzdušnou cestou - letecky.
Horní stanice a mezistanice:
Demontáž nepotřebných částí budovy bude prováděna za pomoci ručních nástrojů formou
postupného rozebírání. Snaha bude rozebraný materiál maximálně využít a omezit přesun
hmot na minimum. Nepotřebný materiál bude ukládán do přepravních vaků a odvážen
vzdušnou cestou. Ke skladování materiálu bude v maximální míře využita stávající
zastavěná plocha, případně těsné sousedství stavby. Nový materiál bude dopravován opět
vzdušnou cestou.
Dolní stanice:

Jedná se o stavbu v běžných podmínkách, na minimum bude omezena pouze činnost na
stranách objektu k lesnímu porostu.
Kanalizace RH-Pec

Hloubení rýh bude prováděno pouze za pomoci ručních nástrojů, trasa je situována ve
výseku lanové dráhy bez nutnosti kácení porostů. V dolním úseku již kanalizace není pod
lanovkou, trasa je však vedena v travním porostu a ve stávajícím pásu bez vzrostlé zeleně.
V dolním úseku bude společně s kanalizací provedena i vodovodní přípojka pro novou dolní
stanici LD.
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7. Termín zahájení, dokončení
Zahájení stavby:

květen 2008

Dokončení stavby:

květen 2010

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Obec:

Pec pod Sněžkou, Malá Úpa

Kraj:

Královéhradecký

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, která budou
tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí
- spadá do kompetence stavebního úřadu Pec pod Sněžkou
Stavební povolení
- spadá do kompetence stavebního úřadu Pec pod Sněžkou
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
1.1

Zábor půdy

Prodloužení lanové dráhy si vyžádá nový průsek lesním porostem v III. zóně NP. Dolní
stanice zasahuje z části do pozemku s funkcí lesa a z menší části na pozemek
zemědělského půdního fondu.
Požadavek na zábor lesních pozemků vzniká pouze u výstavby dolní stanice a to v rozsahu
1657,09 m2. Další nutný zábor PUPFL vzniká při zajištění nutného průjezdného profilu
prodloužení lanové dráhy a to v rozsahu 410,48 m2.
K záboru ZPF dochází na jednom pozemku v rozsahu 450,69 m2.
1.2

Ochranná pásma

Ochranné pásmo lanové dráhy dle § 8 odst. 1e) zákona č. 266/94 Sb., o dráhách je
stanoveno 10m od lana dráhy, celková šířka ochranného pásma tak činí 24 m.Z pohledu
technologie lanové dráhy je nezbytná šířka koridoru bez překážek min. 12,02m.
Lanová dráha a inženýrské sítě křižují ochranné pásmo řeky v šíři 6m od vodoteče.
V trase lanové dráhy vedou v souběhu nebo křižují trasu inženýrské sítě se svými
ochrannými pásmy – kabelové vedení VN 10kV, telefonní vedení, a nové přípojky
kanalizace, vodovodu, NN, sdělovací vedení.
2. Voda
2.1 Období výstavby
Pro objekt horního úseku lanové dráhy a stanice Sněžka bude voda zajišťována v nádobách
vzdušnou cestou. Pro mezistanici a dolní úsek LD úpravou a zprovozněním vrtu na Růžové
hoře a vedením po povrchu. Pro dolní stanici buď z řeky Úpy na základě povolení nebo
staveništní přípojkou z místního vodovodu stávající dolní stanice LD.
2.2 Období provozu
Vodou budou zásobovány jednotlivé objekty stanic Lanové dráhy pro účely sociálních
zařízení a pro potřeby provozů občerstvení.
SO 02 Horní stanice Sněžka
Voda do stanice bude přivážena z mezistanice v sudech. Zde se voda přepustí do
nerezových nádob na pitnou vodu.
Vodní nádrže budou napojeny na domácí vodárnu, od které je veden tlakový rozvod vody k
jednotlivým odběrným místům. Rozvod je navržen z plastových trubek.
SO 03 Mezistanice Růžová hora
Cca 15 m od objektu je nevyužitý vrt, který byl zhotoven se záměrem zásobovat vodou
mezistanici LD Růžová Hora. Vrt bude obnoven, bude provedena nová čerpací zkouška.
Na základě nové čerpací zkoušky bude rozhodnuto o jeho využití. Pokud bude vyhovovat,
bude osazeno ve vrtu ponorné čerpadlo, a v objektu samočinná průmyslová vodárna, od
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které je veden tlakový rozvod vody k jednotlivým odběrným místům. Rozvod je navržen z
plastových trubek.
Na tlakovém rozvodu bude zhotovena odbočka s hadicí pro plnění sudů vyvážených do
horní stanice.
SO 04 Dolní stanice Pec pod Sněžkou
Stávající dolní stanice je napojena na místní zdroj vody z pramenišť v lese nad stanicí. Na
tento zdroj bude také napojena nová dolní stanice. Vodovodní přípojka bude vedena v zemi,
poté v souběhu s kanalizací ve výkopu a po mostní konstrukci přes řeku Úpu. Potrubí
vedené přes řeku bude zabezpečeno proti zamrznutí tepelnou izolací s topným kabelem.
V objektu bude umístěna samočinná průmyslová vodárna, od které je veden tlakový rozvod
vody k jednotlivým odběrným místům. Rozvod je navržen z plastových trubek.
2.3 Spotřeba vody celkem
Výstavba
Spotřeba vody během výstavby lanové dráhy není v této fázi projektové přípravy známa.
Provoz
Dolní stanice Pec pod Sněžkou:
Orientační denní spotřeba vody cca 8.900 l/den, 8,9 m3/den
Mezistanice Růžová hora:
Orientační denní spotřeba vody cca 2.400 l/den, 2,4 m3/den
Horní stanice Sněžka:
Orientační denní spotřeba vody cca 3.800 l/den, 3,8 m3/den

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
3.1.

Suroviny pro výstavbu

Nové základové patky lanové dráhy budou zhotoveny z vyztuženého betonu, který bude na
místo dopraven letecky.
Nové konstrukce sloupů lanové dráhy budou zhotoveny mimo řešené území. Dopraveny a
osazeny na nové či upravené stávající patky budou opět za pomocí vrtulníku.
Pro výstavbu jednotlivých objektů stanic Lanové dráhy budou použity běžné stavební
materiály. U objektů horní stanice a mezistanice bude snaha o maximální využití stávajícího
předem rozebraného stavebního materiálu, čímž by se omezil přesun hmot na minimum.
Nový materiál bude dopravován opět vzdušnou cestou.
U objektu dolní stanice se jedná o stavbu v běžných podmínkách. Doprava materiálu bude
prováděna po stávající asfaltové silnici.
Upřesnění množství a přesné určení zdrojů surovin potřebných pro výstavbu Lanové dráhy
bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy.
3.2.

Elektrická energie

Výstavba
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Pro objekt horního úseku lanové dráhy a stanice Sněžka bude dodávka elektrické energie
zajištěna staveništní přípojkou po povrchu ze stanice Sněžka. Pro mezistanici a dolní úsek
LD staveništní přípojkou po povrchu ze stanice Růžová hora. Pro dolní stanici staveništní
přípojkou ze stávající dolní stanice LD.
Spotřeba elektrické energie v období výstavby není v tomto stupni projektové přípravy
známa.
Provoz
Způsob zásobování horní stanice a mezistanice elektrickou energií zůstává nezměněn. U
nového objektu dolní stanice lanové dráhy se předpokládá elektrické zemní kabelové
připojení z distribučního rozvodu nn ČEZu z nové trafostanice.
Spotřeba elektrické energie v období provozu
Horní stanice Sněžka:
Pi (kW)

β

Pp (kW)

Celkový elektrický příkon pro provoz ventilátorů

3,2

0,8

2,56

Celkový elektrický příkon pro provoz ohřívače

14,0

1

14,0

Celkový elektrický příkon pro ohřev TUV

8,0

1

8,0

Vytápění + vzduchotechnika

20,0

1

20,0

Osvětlení

10,0

1

10,0

Zásuvky

48,0

0,55

26,4

Spotřebiče (bufet)

25,5

0,7

17,85

Cizí odběr mimo horní stanici

0

Součet

128,7

Bilance spotřeby el. energie
Vzduchotechnika

0
0,752 98,8

Pozn. V bilanci se neuvažuje s cizím odběrem z TS horní stanice (tato bude zahrnuta do
bilance majitele transformovny)
Mezistanice Růžová hora:
Pi (kW)

β

Pp (kW)

Celkový elektrický příkon pro provoz ventilátorů

2,8

0,8

2,24

Celkový elektrický příkon pro provoz ohřívače

12,0

1

12,0

Celkový elektrický příkon pro ohřev TUV

8,0

1

8,0

Vytápění + vzduchotechnika

35,0

1

35,0

Osvětlení

18,0

1

18,0

Zásuvky

68,0

0,53

36,4

Technologie (dolní úsek)

273,0

0,725 198,0

Technologie (horní úsek)

285,0

0,7

Součet

701,8

0,873 510,64

Bilance spotřeby el. energie
Vzduchotechnika

Dolní stanice Pec pod Sněžkou:
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Pi (kW)

β

Pp (kW)

Celkový elektrický příkon pro provoz ventilátorů

10,0

0,8

8,0

Celkový elektrický příkon pro provoz ohřívače

52,0

1

52,0

Celkový elektrický příkon pro ohřev TUV

10,0

1

10,0

Vytápění + vzduchotechnika

66,0

1

66,0

Osvětlení

30,0

1

30,0

Zásuvky

89,0

0,6

53,2

Spotřebiče (bufet)

30,0

0,7

21,0

Součet

287,0

0,81

236,2

Bilance spotřeby el. energie
Vzduchotechnika

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
4.1 Výstavba
Lanová dráha:
Demontáž stávající technologie lanové dráhy (sloupy) bude prováděna za pomoci vrtulníku,
nadzemní části patek budou odbourány ze země za pomoci ručních elektrických nástrojů.
Doprava materiálu a suti bude vzdušnou cestou, doprava osob pěšky po určených
přístupových trasách.
Horní stanice Sněžka:
Doprava materiálu bude za pomoci vrtulníku. Doprava osob pěšky po turistických nebo
určených přístupových trasách.
Mezistanice Růžová hora:
Doprava materiálu bude za pomoci vrtulníku, alternativně na základě povolení správy
KRNAP schváleným nákladním automobilem po zpevněné komunikaci. Doprava osob na
základě povolení správy KRNAP schváleným osobním automobilem po zpevněné
komunikaci.
Dolní stanice Pec pod Sněžkou:
Po stávající zpevněné komunikaci.
Kanalizace, vodovod:
Doprava materiálu za pomoci vrtulníku vzdušnou cestou, doprava osob od stávajících
přístupových komunikací pěšky po určených přístupových trasách.
Ve fázi výstavby dolní stanice lanové dráhy dojde k určitému zvýšení nároků na stávající
dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů k realizaci záměru.
Přesun hmot se bude provádět po stávající komunikaci do Pece pod Sněžkou a příjezdové
komunikaci k objektu Lesovna.
Stavba nevyvolá žádné další požadavky na doprovodné komunikace.
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4.2 Provoz
Dolní stanice
Nově navržená stanice je přístupná z místní zpevněné komunikace u Lesovny. Dobudovány
budou pouze příjezdy ke garážovým stání a pěší zpevněné komunikace. Objekt je situován
v místě stávající komunikace – z tohoto důvodu je navrženo přeložení této komunikace do
nové polohy okolo objektu podél břehu Úpy.
Mezistanice Růžová hora:
Komunikace stávající zpevněné, beze změn.
Horní stanice Sněžka:
Komunikace pro pěší, beze změn.
4.3. Inženýrské sítě
Dolní stanice:
Pod objektem nové stanice LD probíhá vedení VN 10kV v majetku ČEZ a metalitický kabel
v majetku Telefónica O2. Tyto sítě budou přeloženy do nové polohy. Po projednání
stavebního záměru na ČEZ je navrženo vybudování nové trafostanice umístěné
v navrženém objektu (pod vstupní vyrovnávací rampou) jako náhrada za plánované zrušení
stávající TS 395 umístěné poblíž stávající dolní stanice.
Nově navržená stanice bude napojena na novou přípojku elektřiny (NN) a na pevnou
telefonní linku. Navržena je též příprava na budoucí napojení na městskou kanalizaci, o
jejímž prodloužení se v této době jedná. Napojení na pitnou vodu bude realizováno novou
přípojkou na stávající místní vodovod v prostoru stávající dolní stanice. Přípojka bude
vedena souběžně se splaškovou kanalizací.
Mezistanice Růžová hora:
Stávající stanice je napojena na elektroinstalaci a telefon. Stávající přípojka VN z TS 395
v Peci bude pravděpodobně posílena. Voda je v současnosti dovážena v sudech lanovou
dráhou, stejným způsobem jsou odváženy i splašky. Nově vybudované toalety východně od
objektu jsou chemické a mají vlastní žumpu.
Objekt bude napojen na nově navrženou tlakovou splaškovou kanalizaci. Pro zásobování
pitnou vodou bude využit stávající zemní vrt západně od objektu napojený novou vodovodní
přípojkou.
Stanice Sněžka:
Stávající stanice je napojena na elektroinstalaci a telefon. Voda je dovážena v sudech
lanovou dráhou, stejným způsobem jsou odváženy i splašky. Napojení na stávající sítě
nebude měněno.
Jednotlivé stanice budou mezi sebou propojeny komunikační sítí (optický kabel).
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
1. Ve fázi výstavby
Zemní práce během výstavby – výkopy základů budou provedeny při výstavbě nové dolní
stanice lanovky.
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby. Zde se jedná o v podstatě pouze o
minimální deponované množství stavebních materiálů při výstavbě dolní stanice.
Demontáž nepotřebných částí budov mezistanice a horní stanice bude prováděna za
pomoci ručních nástrojů formou postupného rozebírání. Snaha bude rozebraný materiál
maximálně využít a omezit přesun hmot na minimum. Nepotřebný materiál bude ukládán do
přepravních vaků a odváženy vzdušnou cestou. Ke skladování materiálu bude v maximální
míře využita stávající zastavěná plocha, případně těsné sousedství stavby.
Demolice patek podpěr. Vlastní odstranění nadzemních částí patek bude probíhat ze země
pouze lidskou silou za pomoci ručních elektrických bouracích kladiv. Před započetím
bouracích prací bude položena ochranná geotextílie do výseku mezi patkami a položena
ochrana vždy ke každé právě bourané patce v pásu cca 600mm. Vybouraná suť bude
shromaždovaná uprostřed patek do přepravních vaků umístěných na ochranné textílii a po
naplnění odvážena vrtulníkem - viz princip odvozu suti z České boudy. Po odbourání dané
patky nebo na konci pracovního dne budou všechny ochranné textílie vně obrysu
vymezeného patkami odstraněny. Dostupnými prostředky bude zabráněno sypání sutě
mimo vaky a textílii.

Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě. Zde se jedná vyloženě o
problematiku výstavby nové dolní stanice lanovky. Demolice a výstavba lanové dráhy,
mezistanice a horní stanice bude prováděna za pomoci ručních nástrojů. Zde přicházejí
v úvahu jedině případné emise z přenosné elektrocentrály.

Emise výfukových plynů dopravních prostředků použitých pro přepravu stavebních hmot a
surovin, stavebních mechanismů a osob. Zde se jedná o dopravu materiálu a osob na
stavbu dolní stanice, případně mezistanice. Předpokládá se průjezd jednotek osobních,
resp. nákladních automobilů denně. Zároveň je nutno počítat s několika přelety vrtulníku
denně.
Jedná se běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti a které
nelze v této fázi přípravy přesně kvantifikovat. Zároveň nelze očekávat žádné významné
nebo dokonce nadlimitní vlivy na ovzduší.

eko

22 team

OZNÁMENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

-

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

2. Ve fázi provozu
Veškeré vytápění a ohřev TUV se předpokládá na bázi elektrické energie, takže nové
zdroje znečištění vznikat nebudou.
Pro parkování vozidel návštěvníků budou využita stávající parkoviště, takže nové plošné
zdroje nevznikají.
Přepravní kapacita ani provozní doba se oproti stávajícímu stavu nezvyšuje, takže nedojde
ani ke zvýšení frekvence vozidel na parkovištích, ani ke zvýšení obsazenosti parkovišť.
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2. Odpadní vody
2.1

Odvod dešťové a splaškové vody

SO 02 Horní stanice Sněžka
Veškeré splaškové vody jsou sváženy do mezistanice, kde jsou přečerpávány do čerpací
šachty, která čerpá splaškové vody do žumpy osazené u dolní stanice.
V objektu jsou osazeny suché WC, pisoáry a umyvadla jsou napojena na automatický
splachovač s minimálním průtokem vody.
Splaškové vody z 1.n.p. budou přečerpávány kalovým čerpadlem do plastových nádob
osazených v 1.n.p. v technické místnosti. Splaškové vody z 2..n.p. budou svedeny
gravitačně do plastových nádob v 1.n.p. v technické místnosti.
Nádoby na splaškové vody jsou osazeny pod jednotlivými suchými WC. Odpadní potrubí od
umyvadel a dřezu je svedeno samostatným potrubím vedeným pod stropem technické
místnosti. Potrubí je jednotlivě propojeno a zaústěno do plastových nádob. Do plastových
nádob bude zaústěno vždy několik WC. Do nádob bude přivedena přes přerušovací nádrže
voda pro případné ředění. Uzavřené plastové nádoby jsou napojeny na ventilační systém,
který přes ventilátory odvádí zápach do venkovního prostoru.
V nových nádobách bude osazen šnekový dopravník,který bude tlačit splaškové vody (tuhý
odpad) do přečerpávací šachty s řezacím čerpadlem.
Po zaznění signalizace z přečerpávací šachty obsluha napojí hadicí čerpané vody do
přepravovacích kontejnerů, které budou sváženy do mezistanice, kde budou přečerpávány
do čerpací šachty, která čerpá splaškové vody do žumpy osazené u dolní stanice.
Dešťové vody jsou svedeny na terén.
SO 03 Mezistanice Růžová hora
Splaškové vody od zařizovacích předmětů jsou svedeny gravitačně do přečerpávací šachty,
která čerpá splaškové vody do žumpy osazené u dolní stanice. Do této přečerpávací šachty
jsou také sváženy odpadní vody z horní stanice 3,8 m3/den.
Dešťové vody jsou svedeny na terén.
SO 04 Dolní stanice Pec pod Sněžkou
Navrženo je budoucí napojení na městskou kanalizaci. Prodloužení stoky z parkoviště u
Kapličky je v současné době projekčně zpracováváno a následně bude projednáno
v samostatném územním a stavebním řízení. V případě časové disproporce mezi stavbou
nové LD a prodloužení stoky, budou splaškové vody od zařizovacích předmětů v nové dolní
stanici LD svedeny gravitačně do bezodtokové jímky, která bude vyvážena. Do této jímky
budou také napojeny splaškové vody z horní stanice a mezistanice.
SO 05 Venkovní kanalizace
Pro objekt rekonstruované LD Sněžka včetně jeho veškerých dalších provozů bude zřízena
splašková kanalizační přípojka, která představuje propojení z mezistanice ke stávající
spodní stanici, kde budou podchyceny stávající objekty (stávající spodní stanice a provozní
budova LD) a dále až k nové spodní stanici, kde bude přípojka dočasně ukončena ve
vybírací jímce. Následně je uvažováno s propojením na městskou kanalizaci. Do
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mezistanice budou splašky z horní stanice dováženy Lanovou dráhou ve speciálních
kontejnerech.
Přípojka je navržena jako tlakové kanalizace. Zejména z důvodu, že vedení tlakové
kanalizace je v menších dimenzích potrubí a po trase není na vedení velké množství
revizních šachet, jako u kanalizace gravitační. Tím jsou minimalizovány výkopové práce a
zásahy do pozemků.
Trasa je vedena od místa napojení na splaškovou kanalizaci v areálu nové dolní stanice
(DS) po cestě až k mostu přes Úpu. Přechod je navržen na povodní straně mostu. Potrubí
bude uloženo v chráničce a opatřeno izolací a topným kabelem. Dále trasa pokračuje vzhůru
ke stávající spodní stanici, kde je první část přípojky ukončena ve stávajícím objetu ČOV,
která bude přebudována na čerpací stanici splašků – ČS1. Budou provedeny pouze úpravy
uvnitř objektu a výměna technologie. Do ČS1 jsou svedeny gravitačně splašky ze stávajících
objektů u spodní stanice. Dále sem bude napojena nová tlaková kanalizační přípojka
z mezistanice. Z ČS1 pokračuje trasa kanalizační přípojky v souběhu s trasou LD až
k mezistanici. Křížení s vodotečí, v cca ½ trasy, je navrženo podchodem. Potrubí bude
uloženo v chráničce. Trasa přípojky bude ukončena v objektu mezistanice LD, kde bude
v technickém podlaží umístěna čerpací stanice splašků – ČS2.
Přípojka je navržena v celkové délce 1750 m.
Objekty na trase
Před zaústěním výtlaku od ČS1 do gravitační části u DS (dolní stanice) a před zaústěním
výtlaku z mezistanice do ČS1, je navržena uklidňovací šachta, která je řešena
z prefabrikovaného dna s čedičovým obkladem.
Na trasa výtlaku podél LD jsou po cca 200 m navrženy revizní šachty, ve kterých bude
osazena zaslepená odbočka s možností připojení na tlakovou vodu pro případ řešení
poruchy či provozního proplachu.
Uložení potrubí – zemní práce
Potrubí bude ukládáno s min. krytím 1,2-1,4 m. Potrubí PE s vrchní ochrannou vrstvou bude
uloženo do hloubené rýhy na lože tl. 0,15m a prohozeného výkopku a obsypáno obsypem
do výšky min. 0,1 m nad vrch roury opět prohozeným výkopkem. Zbytek výkopu bude
zasypán tříděným vytěženým materiálem. V případě nevhodnosti výkopku pro zásyp bude
v komunikacích použito štěrku frakce 5-32. Po provedení hutněného zásypu bude řádně
vyspravena místní komunikace. Mimo komunikace bude terén uveden do původního stavu,
zejména aby bylo zabráněno půdní erozi.
Nad osu kanalizačního potrubí bude uložen výstražný pásek hnědé barvy pro kanalizaci se
signalizačním vodičem.
Čerpací stanice ČS1
Čerpací technologie bude umístěna do stávající jímky ČOV, kde bude oddělena část v první
komoře. Bude provedena případná rekonstrukce konstrukcí, tak aby byla zajištěna
vodotěsnost. Oddělením části první komory vznikne čerpací jímka. Ostatní prostory nádrží
ČOV budou vyčištěny a v případě havárie je možné je využít jako havarijní akumulaci.
Do čerpací jímky budou svedeny veškeré splaškové odpadní vody. V jímce budou osazena
dvě (1x provozní + 1x rezerva) ponorná čerpadla na splaškovou odpadní vodu s řezacím
zařízením, která budou odpadní vody čerpat do splaškové kanalizační přípojky DS,
respektive do bezodtokové jímky u DS. Čerpadla budou osazena na spouštěcím zařízení.
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Čerpadla jsou navržena tak aby výkon jednoho čerpadla 2,0 l/s kryl běžné přítoky odpadních
vod pro špičkové přítoky mohou být v provozu čerpadla obě. Spínání čerpadel bude
ultrazvukovými čidly nebo el.sondami.
Chod čerpadel se bude v pravidelných intervalech měnit, druhé čerpadlo bude záložní pro
případ poruchy a pro špičky. Elektrický rozvaděč s ovládáním čerpadel bude umístěn uvnitř
objektu.
Čerpací stanice ČS2
V mezistanici je navržena čerpací stanice ČS2, která je řešena jako plastová čerpací šachta
o průměru cca 1,8 m a hloubce cca 2,0 m ve které bude osazena technologie čerpací
stanice.
Do čerpací jímky budou svedeny veškeré splaškové odpadní vody. V jímce budou osazena
dvě (1x provozní + 1x rezerva) ponorná čerpadla na splaškovou odpadní vodu s řezacím
zařízením, která budou odpadní vody čerpat do splaškové kanalizační přípojky vedené
podél trasy LD do ČS1. Čerpadla budou osazena na spouštěcím zařízení. Čerpadla jsou
navržena tak aby výkon jednoho čerpadla 2,0 l/s kryl běžné přítoky odpadních vod pro
špičkové přítoky mohou být v provozu čerpadla obě. Spínání čerpadel bude ultrazvukovými
čidly nebo el.sondami.
Chod čerpadel se bude v pravidelných intervalech měnit, druhé čerpadlo bude záložní pro
případ poruchy a pro špičky. Elektrický rozvaděč s ovládáním čerpadel bude umístěn ve
uvnitř objektu.
V rámci provozního předpisu je nutné ošetřit postup při vypouštění kontejnerů se splašky
přivezených z horní stanice. Vypouštěné splašky bude nutné před přečerpáním zředit dle
parametrů čerpadel. Dále bude provozně řešeno pravidelné propláchnutí potrubí přípojky
čistou vodou.

2.2

Celkové množství odpadních vod

Dolní stanice Pec pod Sněžkou:
Průměrné denní množství splaškových vod:
Předpoklad – 2.000 návštěvníků/den provoz 8 hodin
Malá strana 50 % = 1.000 osob
Velká strana 10% =

200 osob

3

Sprchy cca 0,4 m /den
Občerstvení 0,5 m3/den
malá strana s umyvadlem

1.000 osob x 5 l/os.den = 5,00 m3/den

velká strana s umyvadlem

200 osob x 15 l/os.den = 3,00 m3/den

sprchy

0,40 m3/den

občerstvení

0,50 m3/den
8,9 m3/den (8 hod)

celkem

Denní množství splaškových vod 8,9 m3/den (8 hod)
Hodinové množství splaškových vod 1,11 m3/hod = 0,31 l/s
Součet splaškových vod horní stanice, mezistanice a dolní stanice:
- denní množství splaškových vod 15,1 m3/den (8 hod)
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- hodinové množství splaškových vod 1,88 m3/hod = 0,52 l/s
Časový interval vyprazdňování žumpy:
Objem akumulačního prostoru žumpy:
Vyvážení za sedm dní = cca 110 m3.
Množství dešťových vod:
Dešťové vody jsou svedeny z objektu a zpevněných komunikací do dešťové kanalizace a
odvedeny do vodoteče.
Výpočet odtoku srážkových vod
Parametry návrhového deště
intenzita návrhového deště

i = 153

l/s.ha

doba trvání deště

t = 15

min

Návrh
Recipient

skut.plocha

souč.odtoku red.plocha odtok

ha

φ

ha

l/s

Střecha objektu

0,1000

1,000

0,100

15,30

Komunikace

0,0930

0,800

0,074

11,38

CELKEM

0,1930

0,174

26,68

Roční úhrn srážek

950

mm/m2

Celková redukovaná plocha

0,174

ha

1657

m3/rok

Celkový roční odtok

QR=

Mezistanice Růžová hora:
Průměrné denní množství splaškových vod:
Předpoklad – 500 návštěvníků/den provoz 8 hodin
Malá strana 50 % = 250 osob
Velká strana 10% =

50 osob

3

Sprchy cca 0,40 m /den
malá strana s umyvadlem

250 osob x 5 l/os.den = 1,25 m3/den

velká strana s umyvadlem

50 osob x 15 l/os.den = 0,75 m3/den
0,40 m3/den

sprchy

2,4 m3/den (8 hod)

celkem

Denní množství splaškových vod 2,4 m3/den (8 hod)
Hodinové množství splaškových vod 0,3 m3/hod = 0,08 l/s
Dešťové vody jsou svedeny na terén.
Horní stanice Sněžka:
Průměrné denní množství splaškových vod:
Předpoklad – 3.000 návštěvníků vrcholu hory/den provoz 8 hodin
Malá strana 50 % = 1.500 osob
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300 osob

3

Občerstvení 0,2 m /den
malá strana s umyvadlem
velká strana s umyvadlem

1.500 osob x 2 l/os.den = 3 m3/den
300 osob x 2 l/os.den = 0,6 m3/den

občerstvení

0,2 m3/den

celkem

3,8 m3/den (8 hod)

Denní množství splaškových vod 3,8 m3/den (8 hod)
Hodinové množství splaškových vod 0,48 m3/hod = 0,13 l/s
Dešťové vody jsou svedeny na terén.
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2. Odpady
Během výstavby a provozu záměru budou vznikat různé druhy odpadů všech kategorií.
Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců
(právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpad vzniká), kteří
se budou na výstavbě záměru podílet bez ohledu na původního vlastníka nebo generálního
dodavatele.
Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek č. 381/2001 až 384/2001
Sb. a 294/2005 Sb.
Povinností každého je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit musí být přednostně využity v souladu
s citovaným zákonem o odpadech, přičemž materiálové využití má přednost před jiným
využitím odpadů. Další povinností každého, kdo předává odpady k využití, případně
odstranění je zjistit, zda osoba, které předává odpady do vlastnictví je oprávněna
(podle citovaného zákona o odpadech) k jejich převzetí.
Vzhledem k tomu, že v níže uvedeném seznamu odpadů, jejichž vznik je ve fázi výstavby a
provozu záměru předpokládán, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpečný odpad, musí
osoba nakládající s těmito odpady vlastnit souhlas příslušného správního orgánu
k předmětnému způsobu nakládání s odpady.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je, aby
jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu.
Odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených nádobách a budou uloženy na
vyhrazené ploše ošetřené v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy
odpadového hospodářství.
Přehled hlavních druhů odpadů vznikajících při výstavbě
Kód
odpadu

Kateg. Název

Nakládání

02 01 99

O

Odpady jinak blíže neurčené

Kompostování, skládka KO
společně s obcí

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky (dále i NL)

Spalovna NO

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Recyklace

15 01 02

O

Plastové obaly

Recyklace

15 01 03

O

Dřevěné obaly

Skládka, druhotné využití

15 01 04

O

Kovové obaly

Recyklace

15 01 07

O

Skleněné obaly

Recyklace

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky NL, nebo
obaly těmito látkami znečištěné

Spalovna NO

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály,
čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné NL

SpalovnaNO

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu,
tašek a keramických výrobků bez

Skládka
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obsahu NL
17 04 05

O

Železo, ocel

Recyklace

17 04 11

O

Kabely bez obsahu NL

Recyklace

17 05 04

O

Zemina a kamení neobsahující NL

Skládka zemin

17 06 03

N

Jiné izolační materiály, které jsou nebo Skládka NO
obsahují NL

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

Kompostování

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

Skládka KO

20 03 03

O

Uliční smetky

Skládka KO

20 03 04

O

Kal ze septiků, žump, chemických
toalet

Specializovaná firma

Přehled hlavních druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód
odpadu

Kateg. Název

Nakládání

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky (dále i NL)

Spalovna NO

13 01 13

N

Jiné hydraulické oleje

Recyklace

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové a mazací
oleje

Recyklace

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Recyklace

15 01 02

O

Plastové obaly

Recyklace

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky NL, nebo
obaly těmito látkami znečištěné

Spalovna NO

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály,
čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné NL

SpalovnaNO

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Specializovaná firma

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

Kompostování

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

Skládka KO

20 03 03

O

Uliční smetky

Skládka KO

20 03 04

O

Kal ze septiků, žump, chemických
toalet

Specializovaná firma

K tomuto bodu navrhujeme následující opatření:
Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití, na skládku
ukládat až nevyužitelné zbytky
V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a systém pro
sběr, odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů a pro ostatní látky škodlivé vodám
ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.
V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám včetně průběžně
skladovaných množství; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených
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prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy
odpadového hospodářství.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů, resp.
materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie půdy, které
nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky budou osety
travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.
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3. Ostatní
4.1

Hluk

4.1.1

Výstavba

Hluk šířený do okolí staveniště během výstavby lze jen těžko kvantifikovat vzhledem k jeho
různorodosti po celou dobu výstavby a neznámým parametrům provozovaných stavebních
strojů.
Zejména na počátku výstavby dolní stanice lanovky lze očekávat provoz těžkých zemních
strojů (bagr, nakladač, nákladní automobil). Hluk bude šířen i z prostoru zařízení staveniště
(skládky a meziskládky materiálu). Nejvýznamnější hluk se dá očekávat od dopravy
materiálu nákladním vozidlem a provádění zemních prací.
Hluk běžných rypadel se pohybuje v rozmezí 80 až 95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, hluk
těžkých nákladních vozidel 70 až 82 dB(A) v téže vzdálenosti, obdobně tak i hluk dalších
možných stavebních mechanismů.
Ostatní stavební objekty budou prováděny pomocí ručního elektrického nářadí s daleko
menšími vlivy hluku.
4.1.2

Provoz

Za zdroje hluku lze u této stavby považovat především:
-

vlastní technologii lanové dráhy

Rekonstrukce lanové dráhy přispěje ke snížení stávajícího hluku od provozu LD jak po
vlastní trase, tak ve vlastních stanicích. Ke snížení hluku přispěje i menší počet kabinek
oproti stávajícímu počtu sedaček.
Velmi významně se projeví pryžové bandážování kol (jak pohonných, tak na podpěrách)
nové lanovky oproti stávajícímu stavu, kdy dochází k tření kovu o kov.
Dle měření provedeného pro potřeby tohoto oznámení (příloha) jsou hodnoty ekvivalentních
hladin hluku následující:
Stávající lanovka – naměřené hodnoty:
stanice vratná bez pohonu - 5 m od výjezdu - 81,1 dB(A)
podpěra č. 4 - 15 m od - 63,0 dB(A)
Nová LD (dle lanové dráhy na Hnědý vrch) - naměřené hodnoty :
stanice pohonná - 5 m od výjezdu - 72,8 dB(A)
podpěra č. 4 - 15 m od - 41,6 dB(A)
U stanice se projevuje snížení v úrovni cca 8 dB(A) a u trati 21 dB(A), což jsou velmi
významné hodnoty a významně přispějí ke snížení hlukového zatížení prostředí.
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Vibrace

Vibrace produkované v průběhu výstavby lze charakterizovat jako lokálně omezené. Jejich
intenzita v žádném případě nedosáhne (při zajištění statické a dynamické bezpečnosti
objektu) hodnot, které by mohly mít jakýkoli vliv na životní prostředí.
S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není v dalším textu
oznámení uvažováno. Stavba nebude zdrojem nadměrných vibrací.
4.3

Záření radioaktivní, elektromagnetické

Stavba a provoz záměru nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

5. Doplňující údaje
V rámci realizace záměru nebudou prováděny žádné terénní úpravy takového charakteru,
které by měly významný vliv na reliéf krajiny.
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ČÁST C
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
Stávající trasa lanové dráhy je vedena mimo vlastní obec z Pece pod Sněžkou do
mezistanice na Růžové hoře a dále pod vrchol Sněžky. V souvislosti s rekonstrukcí lanové
dráhy spočívající ve výměně technologie a stavební úpravě mezistanice a horní stanice
dojde též k prodloužení vlastní lanové dráhy a to vybudováním nové dolní stanice na
pravém břehu Úpy v lokalitě U Lesovny. Stávající dolní stanice již nebude využita pro
technologii LD a bude lanovkou přemostěna.
Převážná část trasy lanové dráhy je vedena v KRNAP v jeho 3. a 1. zóně.
Objekt nové dolní stanice je osazen do osy stávající lanové dráhy do protisvahu tak aby
nezasahoval do stávající lesní pěšiny a zároveň byl vytvořen prostor pro náhradní objízdnou
komunikaci a tím je logicky osazen na nejméně konfliktní místo. Část plochy dolní stanice
spadá do plochy označené dle ÚP jako „SO N3 plochy smíšené okrajové pro funkční využití
– dolní stanice lanovky“. Část stavby se nachází na ploše mimo uvažovaný prostor
vymezený ÚP a to na ploše „neplodná půda“, „ostatní komunikace“ a na ploše v 3. zóně
KRNAP s využitím „neplodná půda“ a „lesní pozemek“.
Lanová dráha je vedena ve stávající poloze včetně nových podpor. Horní stanice Sněžka a
mezistanice Růžová hora jsou stávající a budou pouze upraveny pro potřeby nové
technologie LD.
1. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Dle významu se rozlišuje místní, regionální a nadregionální systém ekologické
stability (§ 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.), jejich vymezení a hodnocení provádějí orgány
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s dalšími orgány státní správy.
Nadregionální systém ekologické stability
Nadregionální ÚSES je nepravidelnou sítí ekologicky významných segmentů krajiny, které
reprezentují celou škálu biogeografických regionů dané biogeografické podprovincie, včetně
jejích přechodných zón a pro danou podprovincii unikátních společenstev. Součástí
nadregionálního ÚSES jsou i v něm ležící části ÚSES provincionálního a biosférického.
Nadregionální biocentra jsou ekologicky významné segmenty krajiny, které reprezentují
celou škálu biogeografických regionů dané biogeografické podprovincie, včetně jejích
přechodových zón a pro danou podprovincii unikátních společenstev. Z této definice
vyplývá, že reprezentativní biocentra jsou reprezentativními pro biogeografický region v
rámci podprovincie, kdežto unikátní biocentra musí být unikátními v rámci podprovincie.
Hlavní funkcí biocenter nadregionálního významu je uchovat prostor pro existenci a
nerušený vývoj reprezentativních typů přirozených ekosystémů příslušného bioregionu. V
teorii ÚSES se předpokládá existence nadregionálních biocenter reprezentativních i
unikátních. Nadregionální biocentrum má vylišena jádra, kde musí být přírodní ekosystémy,
a na zbytku nadregionálního biocentra je snaha vhodným managementem dosáhnout
alespoň přírodě blízkých ekosystémů.
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Nadregionální biokoridor je definován jako ekologicky významný segment krajiny, který
umožňuje migraci organismů a propojuje mezi sebou nadregionální biocentra. Je to
dynamický prvek, který ze sítě nadregionálních biocenter vytváří vzájemně se ovlivňující
územní systém. Jeho biogeografický význam je dán biogeografickým významem biocenter,
které spojuje. Charakter nadregionálního biokoridoru a jemu odpovídající konkrétní řešení
je ovlivněno územím, jímž biokoridor prochází, antropogenními bariérami a dalšími faktory a
musí se řešit formou podrobnějšího plánu regionálního i lokálního územního systému
ekologické stability.
V rámci materiálu Nadregionální a regionální ÚSES ČR (územně-technický podklad),
zpracovaného pro odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky, Společností pro životní prostředí, spol. s r.o. v Brně, (autor Ing. Ludmila Bínová,
CSc.) v roce 1996, jsou v zájmovém území vymezeny nadregionální biocentrum Prameny
Úpy (republikové číslo 85) a z něj k jihovýchodu až východu směřující nadregionální
biokoridor s republikovým kódem K 28.
Nadregionální biocentrum Prameny Úpy reprezentuje rozsáhlou škálu přírodních
společenstev v rámci Krkonošského bioregionu. Hranice biocentra jsou převážně vedeny po
hranicích I. a II. zóny Krkonošského národního parku.
Nejrozsáhlejší krkonošské rašeliniště subarktického rázu se rozprostírá po obou stranách
hranice mezi Obří a Luční boudou. Na žulovém podkladu má rašeliniště různou hloubku –
od 0,4 do 1,2 m. Na české straně má rašeliniště polohu sedlovou, na polské svahovou, má
tvar podkovy, obrácené svými konci k východu a leží na rozvodí. Charakteristické je svojí
morfologií s vyvýšenými suššími pruhy.
Rašeliniště bylo vyhlášeno roku 1952 přírodní rezervací.
Nadregionální biokoridor K 28 spojuje nadregionální biocentrum Prameny Úpy
s nadregionálním biocentrem Adršpašské skály (republikové číslo 46). Biokoridor je v
prostoru Krkonošského bioregionu složen ze dvou os a jejich ochranných zón (2 km na
každou stranu od osy). Severnější z obou os vede od jihovýchodního okraje Pramenů Úpy
přes Slatinnou stráň, Černohorské rašeliniště, Světlou a údolí Úpy u Temného dolu směrem
k Rýchorám.
Regionální systém ekologické stability
Regionální ÚSES je nepravidelnou sítí ekologicky významných segmentů krajiny, které
reprezentují celou škálu biochor daného biogeografického regionu, včetně pro daný
biogeografický region unikátních společenstev. Součástí regionálního ÚSES jsou i v něm
ležící části ÚSES nadregionálních a vyšších.
Regionální biocentra jsou ekologicky významné segmenty krajiny, které reprezentují celou
škálu biochor daného biogeografického regionu, včetně pro daný region unikátních
společenstev. Reprezentativní biocentra jsou reprezentativními pro biochoru v rámci
biogeografického regionu, kdežto unikátní biocentra musí být unikátními v rámci
sosiekoregionu (biogeografického regionu).
V teorii územních systémů je regionální biokoridor definován jako ekologicky významný
segment krajiny, který umožňuje migraci organismů a propojuje mezi sebou regionální
biocentra. Je to dynamický prvek, který ze sítě regionálních biocenter vytváří vzájemně se
ovlivňující územní systém. Jeho biogeografický význam je dán biogeografickým významem
biocenter, které spojuje. Předpokládá se existence biokoridorů spojovacích i kontaktních.
V okolí dotčeného území jsou v rámci materiálu Nadregionální a regionální ÚSES ČR
(územně-technický podklad) vymezena dvě regionální biocentra. Biocentrum Černohorská
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rašelina (republikové číslo 1211) a v úpském údolí biocentrum Špičák (republikové číslo
1212).
Černohorské rašeliniště se rozkládá v montánní poloze mezi Světlou a Černou horou, napájí
Černohorský potok. Je obklopeno smrkovým lesem. Rašeliniště je živé, cca 2 m hluboké,
jeho střed je volný, pouze okraje jsou řídce porostlé zakrnělými smrky a klečí. Vyskytuje se
řada vzácnějších druhů rostlin.
Kromě regionálních biocenter je v zájmovém území vymezen regionální biokoridor
s republikovým kódem 714, který vychází z regionálního biocentra Špičák a směřuje údolím
Malé Úpy k severu do regionálního biocentra Rottovy boudy (republikové číslo 1654). Ve své
jižní části je začleněn do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru. V generelu lokálního
ÚSES je biokoridor RK 714 navržen tak, aby reprezentoval charakteristická společenstva
dna údolí Malé Úpy i údolních svahů.
Lokální systém ekologické stability
Návrh lokálního systému ekologické stability vychází z předpokladu respektování
potenciálních i aktuálních přírodních a antropogenních podmínek území, zejména
zohledněním směrů přirozených migračních tras, reprezentativnosti stanovištních podmínek
v rámci biochory, zastoupení ekologicky významných vegetačních formací pro danou krajinu
typických, současných i plánovaných antropogenních zásahů do krajiny a vazeb na
regionální a nadregionální prvky systému ekologické stability.
Pro trasování větví lokálního systému byly využity zejména údolní polohy kolem vodních
toků. Základní větev tohoto typu prochází po toku Úpy od nadregionálního biocentra
Prameny Úpy směrem k regionálnímu biocentru Špičák a dále k Hornímu Maršovu.
Na území III. zóny KRNAP a v ochranném pásmu je v návaznosti na zastavěné a rekreačně
využívané plochy kostra ÚSES doplněna o interakční prvky, které mohou mít rozmanitý
charakter.
V okolí dotčených lokalit a zájmovém území, potenciálně dotčeném negativními dopady jsou
vymezeny následující prvky místního systému ekologické stability a interakční prvky – viz
Generel lokálního ÚSES k.ú. Pec pod Sněžkou a Velká Úpa II., Kolářová, D.- Ekologické
projektování, Brno, 06/1998.
biocentrum

lokalizace, název

výměra stav

cílový stav, opatření

LBC 3
les

V Úpském údolí

3,5 ha 6AB(B)4-5

vod. tok s břeh. porostem,

S od dotčené lokality

vod. tok, dno údolí – úpatí

pěstební opatření podle

upravený břeh opěrnými zdmi

rozsahu poškození

mírné ohrožení působením
imisí
LBC 6

Nad Hrádkem

3,0 ha 7A(AB)3

les

JV od dotčené lokality

přirozená společenstva

pěstební opatření podle

vzdálenost cca 4000 m horských smrčin

rozsahu poškození

ohrožená působením imisí
LBC 8

Na Předním Výsluní

3,5 ha 6CD3, 6BC4-5

vodní tok s dopr. porosty

JV od dotčené lokality ve svahu porosty dřevin
dřevin, porosty dřevin, louky
vzdálenost cca 2500 m koryto Úpy upraveno opěrnými zachovat břehové porosty
zdmi, tok lemován břehovými
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porosty, drobný listnatý porost

zalesnit, v izol. porostech

na vápencové skalce

zachovat součas. dřevinnou

neobhospodařované a

skladbu

degradující louky
LBC 9

LBC 10

Nad Peckou Samotou

3,0 ha 6A-AB3

les

JZ od dotčené lokality

smrkové lesní porosty

pěstební opatření podle

vzdálenost cca 700 m

ohrožené působením imisí

rozsahu poškození

V Javořím dole

4,5 ha 6A-AB3

les, vodní tok

JV od dotčené lokality
zavést

smrkové lesní porosty

pěstebními opatřeními

vzdálenost cca 1150 m částečně ohrožené působením další autochtonní dřeviny
imisí, podél vodního toku kleny vodní tok ponechat v
a jeřáby,vzácnější druhy rostlin přirozeném stavu
LBC 11

Ve Vavřincově dole

4,5 ha 6A-AB3, 6BC4-5

les, vodní toky

JV od dotčené lokality
zavést

ve svahu smrkové porosty

pěstebními opatřeními

vzdálenost cca 2800 m částečně ohrožené imisemi

LBK 3

další autochtonní dřeviny

podél vodního toku kleny,

vodní tok ponechat v

jeřáby a střemchy

přirozeném stavu

Od Lesovny do centra výměra (?) ha 6BC4-5

vodní tok s přileh. nivou

SZ - S od centra Pece

z části upravený vod. tok

pěstebním opatř. – zachovat

Na J v kontaktu

se (min.) břeh. porostem

břeh. porosty indiv. probírka

mírné ohrožení imisemi
LBK 4

V Javořím dole

4,5 ha 6A-AB3

les, vodní tok

JV od dotčené lokality

smrkové lesní porosty

pěstebními opatř. zavést

vzdálenost cca 1150 m částečně ohrožené působením další autochtonní dřeviny
imisí
LBK 6

LBK 7

vodní tok ponechat v

Velká Úpa I.

450 m 6a-AB3,6A(AB)1,6BC3-4 les

JV od dotčené lokality

smrkové lesní porosty

pěstebními opatř. zavést

nejbližší vzdálenost

s příměsí dalších dřevin

další autochtonní dřeviny

cca 4000 m

mírné ohrožení imisemi

Velká Úpa I.

1700 m 6BC4-5

vodní tok s břeh. porosty

J až JV od lokality

dno zaříznutého údolí Úpy

a doprov. porosty dřevin

nejbližší vzdálenost

upr. opěrnými zdmi

zachovat v původním stavu

cca 50 m

doprovodná vegetace s

proměnlivým charakterem
LBK 8

LBK 9

Velká Úpa I.

1600 m 6BC4-5

vodní tok s břeh. porosty

JV od dotčené lokality dno zaříznutého údolí Úpy
vzdálenost cca 1200 m dtto LBK 7

a dopr. porosty dřevin
zachovat v původním stavu

Velká Úpa I.

vodní tok s břeh. porosty

1700 m 6BC4-5

J až JV od lokality
dtto LBK 7
vzdálenost cca 2500 m
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2. Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody;
může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke
zvláštní ochraně státním orgánem podle části třetí nebo čtvrté tohoto zákona.
Zvláště chráněným územím je především Krkonošský národní park. Národním parkem se
ve smyslu § 15 zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v posledním znění se
rozumí:
(1) Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část
zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny,
živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za
národní parky.
(2) Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních
poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.
(3) Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.
Krkonošský národní park (KRNAP) byl zřízen nařízením vlády České republiky č. 165/1991
Sb., kterým byly zároveň zrušeny předchozí legislativní úpravy (vládní nařízení č. 41/1963
Sb., o zřízení Krkonošského národního parku – viz vyhláška MŠK č. 42/1963 Sb., kterou byl
vydán statut Krkonošského národního parku a nařízení vlády ČSR č. 58/1986 Sb., o
ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Zároveň, kterým byly stanoveny
podmínky jeho ochrany, dle změn provedených zákonem ČNR č. 114/1992Sb.
Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zachování
typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů a využití území
národního parku k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.
Metody a způsoby ochrany národního parku jsou diferencovány podle rozdělení národního
parku do tří zón vymezených s ohledem na přírodní hodnoty.
Ve smyslu znění § 4 výše uvedeného vládního nařízení v posledním znění jsou podmínky s
ohledem na jejich přírodní hodnoty pro jejich vyhlášení následující:
Do 1. zóny (přísná přírodní) se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami v
národním parku, zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy vhodné pro rychlou
obnovu samořídících funkcí. Cílem je uchování či obnova samořídících (autochtoních) funkcí
ekosystémů a omezení lidských zásahů do přírodního prostředí k udržení tohoto stavu.
Do 2. zóny (řízená přírodní) se zařazuje území s významnými přírodními hodnotami,
člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy vhodné pro omezené,
přírodě blízké a šetrné lesní či zemědělské využívání. Cílem je udržení přírodní rovnováhy,
co nejširší druhová rozmanitost a postupné přiblížení ekosystémů přirozeným
společenstvům.
Do 3. zóny (okrajová) se zařazuje území člověkem značně pozměněných ekosystémů a
střediska soustředěné zástavby. Cílem je v souladu s posláním národního parku udržet a
přiměřeně podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, lesní
hospodářství, turistiku a rekreaci.
Účelem ochranného pásma národního parku je zabezpečení území národního parku a jeho
krajinářských a přírodních hodnot před rušivými vlivy okolí.
Zájmové území dotčené posuzovaným investičním záměrem zasahuje do všech výše
uvedených zón KRNAPu, z nichž každá má ve smyslu vládního nařízení zcela odlišné
podmínky.
V 1. zóně je zakázáno umisťování a povolování nových staveb kromě těch, které slouží
účelům ochrany přírody.
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Ve 2. zóně je zakázáno umisťování a povolování nových staveb kromě nezbytných zařízení,
která slouží ochraně přírody, péči o les a zemědělskou půdu, turistice, obraně státu a
ochraně státních hranic, pokud s nimi předem vyslovil souhlas orgán státní ochrany přírody.
Ve 3. zóně se nová výstavba a změny staveb povolují jen v případě respektování
ekologických a estetických hledisek.
V ochranném pásmu není dovoleno provádět hospodářskou, stavební a jinou činnost, která
by byla v rozporu s účelem ochranného pásma, zejména:
-

provádět stavební činnost, která by byla v rozporu s platnou ÚPD,

-

znečišťovat vodní toky a ostatní povrchové vody,

-

znečišťovat vzduch exhaláty,

-

umisťovat a zřizovat trvalé a dočasné skládky odpadů mimo vyhrazená místa,

-

tábořit a zakládat ohně mimo vyhrazená místa.

V případě projednávání investičních záměrů staveb vydávají rozhodnutí orgány státní správy
se souhlasem orgánu státní ochrany přírody a po předchozím projednání se Správou
KRNAP. Stane-li se záměr součástí platné územně plánovací dokumentace, není v rozporu
s účelem ochranného pásma – viz nařízení vlády 165/1991 Sb., ve znění zák. ČNR č.
114/1992 Sb.
Podle kriterií IUCN – viz Zásady pro kategorizaci chráněných území na základě
managementu, (edice Planeta 5/2001), je Krkonošský národní park zařazen do V. kategorie,
podobně jako naše CHKO. Ostatní naše národní parky jsou zařazeny do kategorie II podle
IUCN. V kategorii V jsou chráněná území zřízená převážně pro ochranu krajiny a pro
rekreaci. Interakce člověka a přírody v těchto územích vytvořila v průběhu dlouhé doby
specifický charakter s význačnými estetickými, ekologickými a kulturními hodnotami a často i
s vysokou biologickou rozmanitostí. Zabezpečení integrity jeho tradičních interakcí je
podstatné pro ochranu, udržování a evoluci takového území. V Evropě chrání podobné
regionální parky, krajinné parky či národní parky (V. Británie) tradiční, uměle vytvořenou
kulturní krajinu. Variabilita chráněných území klasifikovaných v kategorii V je v Evropě
vysoká. Území v této kategorii většinou sestává z mozaiky soukromých i veřejných
pozemků, v nichž probíhá řada různých typů managementu. Snahou však je přeřadit
KRNAP do IV. zóny. KRNAP je zařazen do kategorie V. nikoli z důvodu horší kvality území,
ale z důvodu složitějšího managementu než mají ostatní naše NP. Jedná se o to, že zde
nelze zajistit na 75% území ponechaných samostatnému vývoji. KRNAP je rekreačně velmi
silně využíván, je zatěžován nejen letní turistikou, ale zejména zimními sporty. V tomto
období jsou rekreační centra, která leží přímo v srdci NP, velmi navštěvovaná. V rámci
KRNAP se nacházejí na NP poměrně hustě osídlená a využívaná rekreační střediska
(Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou..), která vytvářejí i v zonaci NP jakési díry s nižším
stupněm ochrany přírody („vnitřní pásmo ochrany“). Z tohoto důvodu je zde management
národního parku poměrně složitá záležitost, kde se významně počítá i s rekreací podobně
jako v CHKO.
Kategorie IUCN nejsou pro daný stát závazné. Jsou to pomocné kategorie, které pomáhají
sjednocení a celosvětovému porovnání chráněných území. Tato kritéria se netýkají přímo
hodnoty území, ale způsobu managementu, který se na nich provádí. Pochopitelně, že
pokud se jedná např. o I. kategorii – přísná přírodní rezervace, je předpoklad, že to bude
kvalitní území s hodnotnými přírodě blízkými ekosystémy. Pro naše národní parky je
závazná česká legislativa, respektive zákon 114/1992 Sb.. Konkrétně Hlava druhá, § 16-24.
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V zóně ochranného pásma NP se nachází část nového objektu 03 dolní stanice a malá část
SO 01 Lanová dráha. Dále jsou zde vedeny přípojky kanalizace, vodovodu, elektřiny a
sdělovací vedení LD.
V III. zóně NP se nachází část nového objektu 03 dolní stanice, zbylá část dolního úseku a
malá část horního úseku SO 01 Lanová dráha a mezistanice Růžová hora. Dále jsou zde
vedeny přípojky kanalizace, vodovodu, elektřiny a sdělovací vedení LD.
V I. zóně NP se nachází zbylá část horního úseku SO 01 Lanová dráha a horní stanice
Sněžka.
V listopadu 1992 byla v rozsahu území KRNAPu a jeho ochranného pásma vyhlášena
přeshraniční Biosférická rezervace Krkonoše / Karkonosze.
V roce 1970 byl v rámci UNESCO vyhlášen program Man and the Biosphere (MaB), v jehož
rámci byly v roce 1974 formulovány představy o způsobu ochrany reprezentativních
ekosystémů i původních stanovišť rostlinných a živočišných organismů, které vyústily ve
vznik koordinované světové sítě biosférických rezervací (BR). Jejich hlavním cílem je nalézt
cesty k souběžnému plnění tří základních funkcí biosférických rezervací, kterými jsou 1)
ochrana biologické rozmanitosti, 2) kvalitní výzkum a monitoring a 3) trvale udržitelný rozvoj
území, optimálně slaďující nároky místního obyvatelstva s potřebami ochrany přírodního
prostředí. Jednotícím rysem biosférických rezervací je i jejich prostorové členění (zonace).
Jádrové území obsahuje ekologicky nejcennější, přírodní nebo minimálně narušené
ekosystémy, chráněné podle národní legislativy, je obklopenou nárazníkovou a přechodovou
zónou, do nichž se s odlišným stupněm intenzity soustřeďuje většina činností směřujících
k výše uvedenému trvale udržitelnému rozvoji.(Česká legislativa ovšem pojem biosférická
rezervace nezná, podmínkou jejího vyhlášení je dle směrnice předcházející národní
legislativní ochrana.)
Biosférická rezervace (BR) zahrnuje Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo na
české straně a Karkonoski Park Narodowy na polské straně. Rozloha jádrového území činí
10.149ha. Z toho 83% na české straně. Rozloha nárazníkového území je 31.722 ha. Na
české straně 88 % a přechodové území má rozlohu 18.430 ha. T. č. pouze na české straně.
Investičním záměrem dotčené zájmové území zasahuje do všech tří zón národního parku.
Záměrem dotčené území je ve smyslu nařízení vlády 132/2005 Sb., součástí východní části
evropsky významné lokality Krkonoše (kód: CZ0524044) – viz § 45e, zák. č. 114/1992
Sb., posledním znění a ptačí oblasti Krkonoše (kód: CZ0521009). Viz - nařízení Vlády ČR,
600/2004 a § 45e stejného zákona (114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Ptačí oblast Krkonoše je tvořena celým územím národního parku společně s částmi jeho
ochranné zóny. V 90. letech bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů ptáků
s prokázaným, pravděpodobným nebo možným hnízděním. Na základě výskytu významných
druhů ptáků se mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti českých Krkonoš řadí alpínské
vrcholy, ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části
pohoří. Pouze zde v rámci České republiky hnízdí kulík hnědý (Charadrius morinellus),
slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) - izolovaná populace 25-30 párů - a
pěvuška podhorní (Prunella collaris) - izolovaná populace 9-14 párů - z dalších druhů
linduška horská (Anthus spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Dalším významným
územím je mozaika lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor a jejich podhůří na
jihovýchodě území. Zde hnízdí čáp černý (Ciconia nigra) – 7-10 párů, včelojed lesní (Pernis
apivorus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix) – 120 samců,
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chřástal polní (Crex crex) – 100-150 volajících samců, sýc rousný (Aegolius funereus) – cca
90 párů, datel černý (Dryocopos martius) – 60-70 párů, lejsek malý (Ficedula parva) – 60-70
párů, a ťuhýk obecný (Lanius collurio) (zdroj: AOPK ČR).
Předmětem ochrany ptačí oblasti Krkonoše jsou konkrétně populace následujících druhů:
tetřívka obecného (Tetrao tetrix), sýce rousného (Aegolius funereus), čápa černého (Ciconia
nigra), chřástala polního (Crex crex), lejska malého (Ficedula parva), datla černého
(Dryocopus martius) a slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica) a jejich
biotopy. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro
výše uvedené druhy ptáků v jejich přirozeném areálu, rozšíření a zajištění podmínek pro
zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Další stupeň ochrany záměrem dotčeného území představuje Chráněná oblast přirozené
akumulace vod Krkonoše (CHOPAV), totožná s hranicemi KRNAPu a to podle nařízení
vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Krkonoše a podle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).a ve změně některých zákonů.
V chráněné oblasti přirozené akumulace vod se podle vodního zákona v rozsahu
stanoveném nařízením vlády zakazuje: zmenšovat rozsah lesních pozemků, odvodňovat
lesní pozemky, odvodňovat zemědělské pozemky, těžit rašelinu, těžit nerosty povrchovým
způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny
podzemních vod, těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny a ukládat radioaktivní odpady.
Ministerstvo životního prostředí může po předchozím souhlasu vlády povolit výjimku z těchto
zákazů. Dále, provádět výstavbu skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad
1.000 m3 a výstavbu průmyslových závodů, u nichž by došlo k vypouštění nedostatečně
čištěných odpadních vod s hodnotami znečištění nad stanovené limity (např. BSK5 5 t/rok,
nerozpuštěné látky 10 t/rok a minerální oleje 5 t/rok).
Zároveň ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákona). – Hlava VI, Vodní toky a
příslušné vyhlášky, je tok Úpy, včetně povodí, zařazen mezi významné vodárenské toky. Viz
Úpa 1- 01- 02- 008.
Vodárenskými jsou úseky vodních toků určené jako zdroj vody k hromadnému zásobování
obyvatelstva vodou. Povodím vodárenského toku je území, ze kterého povrchové vody
stékají do vodního toku k profilu ukončujícímu vodárenský tok, jakož i území, do kterého jsou
povrchové vody do povodí vodárenského toku uměle převáděny.
3. Území přírodních parků
Přírodní park se v prostoru uvažovaného záměru nenachází.
4. Významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky v rámci přímo dotčené lokality (v souladu se zněním zákona)
jsou nejen lesní porosty a tok Úpy, ale i celý investičním záměrem dotčený geomorfologický
celek vyznačující se nejen ekologicky, ale také esteticky hodnotnou částí zájmového území.
V rámci konceptu územního plánu jsou vymezeny ekologicky významné segmenty krajiny
(EVSK), které tvoří v současné době mozaiku ekologicky relativně nejstabilnějších trvalých
vegetačních formací v krajině. Na území národního parku jsou nejcennější segmenty krajiny
začleněny do 1. a 2. zóny národního parku. V zájmovém území se především jedná o celek
zahrnující hraniční hřbet včetně Sněžky, rozsochy Růžové hory, Obří důl, Modrý důl a údolní
nivu Úpy. Zejména pod Úpskou samotou (břehové porosty a tok Úpy jihovýchodně po
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proudu od dotčené lokality), dalšími pak jsou EVSK Žlebský potok, Javoří důl, Buky, Velký
Úpa – centrum, Skalka u hřbitova, Přední výsluní, Vavřincův důl a dál.
Územně plánovací dokumentace navrhuje registraci segmentů, nacházejících se
v ochranném pásmu jako významných krajinných prvků (nejde-li o obecně chráněné
významné krajinné prvky) a stanovení konkrétních ochranných podmínek pro každý
segment. U segmentů, které jsou ve III. zóně, pak navrhuje jejich začlenění do II. zóny nebo
stanovení konkrétních podmínek pro každý segment, což se zdá být logičtější a účelnější.
5. Památné stromy
V zájmovém území ani v jejím okolí se nenacházejí žádné památné stromy, které by mohly
být ohroženy výstavbou nebo vlastním provozem lanové dráhy, a to ani jejich ochranné
pásmo (desetinásobek průměru kmene ve výši 130 cm, ve skupině sčítání) ve smyslu ust. §
46 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Památkově chráněné objekty se v zájmovém území nenacházejí.
V případě výskytu archeologických památek bude umožněn záchranný archeologický
výzkum (zpracování dokumentace).
7. Území hustě zalidněná
Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná. Umístění záměru nekoliduje s žádnou
místní zástavbou.
8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Nejsou zpracovatelům oznámení známa.
9. Staré ekologické zátěže
Nejsou zpracovatelům oznámení známy.
10. Extrémní poměry v dotčeném území
Nejsou zpracovatelům oznámení podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska klimatu, podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní podmínky.
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Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

1. Ovzduší
Klimatické poměry
Zájmové území lze z hlediska klimatického charakterizovat jako územní oblast na rozhraní
chladných oblastí CH 4 a 6, (klimatická rajonizace dle Quitta), které jsou charakterizovány
především krátkým až velmi krátkým létem, chladným a vlhkým, přechodným obdobím s
poměrně dlouhým a chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima je dlouhá a velmi
chladná, vlhká, s dlouhým až velmi dlouhým obdobím zachování sněhové pokrývky. Bližší
charakteristika oblasti CH4 a CH6 je v následující tabulce:
klimatická charakteristika

jednotka

oblast CH 4

oblast CH 6

průměrná teplota v lednu

ºC

6 až 7

4 až 5

průměrná teplota v dubnu

ºC

2 až 4

2 až 4

průměrná teplota v červenci

ºC

12 až 14

14 až 15

průměrná teplota v říjnu

ºC

4 až 5

5 až 6

průměrný srážkový úhrn v zimním období

mm

400 - 500

400 - 500

průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období mm

600 - 700

600 – 700

průměrný počet dní se sněhem

140 - 160

120 - 140

průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více

120 - 140

140 – 160

průměrný počet zamračených dní

130 - 150

150 – 160

průměrný počet jasných dní

30 - 40

40 - 50

Základní meteorologické údaje z výsledků měření na stanici ČHMÚ v Peci p. Sn. z let 1995 2000 jsou shrnuty do následujících tabulek:
Ukazatel

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Průměrná teplota v °C

4,8

3,4

4,9

5,2

5,3

5,9

Nejvyšší denní

27,9

26,5

27,3

30,1

27,9

29,4

Nejnižší denní

-17,5

-20,8

-19,3

-20,7

-22,8

-18,4

Úhrn srážek v mm

1595,5

1162,2

1644,1

1751,8

1167,7

1436,3

Nejvyš. sněh. pokrývka /cm 117

144

82

89

160

125

Počet dní :

7

3

6

9

3

9

tropických 2)

0

0

0

1

0

0

ledových 3)

61

90

41

48

55

38

mrazových 4)

173

164

171

150

155

132

arktických 5)

0

2

0

0

0

0

se srážkami 6)

212

198

194

217

215

216

z toho sněhovými 7)

79

52

52

55

61

54

letních 1)

1)dny,v nichž byla teplota 25°C a vyšší,

5)dny, kdy byla nejvyšší teplota -10°C a nižší

2)dny,v nichž byla teplota 30°C a vyšší,

6)počet dnů, kdy den. úhrn srážek byl alespoň 0,1 mm,

3)dny,v nichž byla nejvyšší teplota -0,1°C a nižší

7)počet dnů,kdy připadl alespoň 1 cm nového sněhu

4)dny,v nichž byla nejnižší teplota -0,1°C a nižší

Částečné srovnání s hodnotami zjištěnými na stanici ČHMÚ v Peci p. Sn., poskytují výsledky
měření na Vysokohorské meteorologické observatoři na Sněžce, prostřednictvím Biblioteky
monitoringu Środowiska Wroclaw 1995 – (ISBN 83-86676 12-4), Instututu meteorologii i
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gospodarki wodnej – oddzial we Wroclawiu. Z tohoto pramene jsou také všechny ostatní
údaje uvedené v této kapitole.
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Ještě bližší představu o průběhu vývoje teplot a množství srážek v průběhu posledních let
1992 až 2001 poskytují opět výsledky měření stanice ČHMÚ v Peci p. Sn.
průměrné
měs. teploty
vzduchu v °C
v roce

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

1992

-1,6

-1,1

-0,2

2,8

9,3

13,7

15,1

16,5

9,2

2,9

0,5

1993

-1,9

-3,4

-1,2

*

*

*

12,2

8,3

4,8

-2,6

-1,2

1994

-1,1

-4,5

1,0

3,3

8,3

12,4

16,8

13,8

10,2

*

2,2

1995

-4,5

-0,2

-1,2

3,6

8,5

11,5

16,5

13,9

8,9

7,6

-2,2

1996

-6,2

-7,6

-3,8

2,8

9,2

12,8

12,3

13,2

6,8

6,3

1,9

-7,1

1997

-4,6

-1,1

0,3

1,3

9,7

13,0

13,3

14,8

9,7

3,1

0,5

-1,4

1998

-2,2

0,8

-1,2

5,7

10,2

13,5

13,5

13,2

9,5

4,9

-2,0

-3,5

1999

-2,3

-3,5

0,7

4,7

9,6

12,2

15,2

12,9

12,7

5,4

-0,5

-3,0

2000

-4,7

-0,8

0,1

6,3

11,1

13,4

12,1

14,4

9,2

8,1

3,2

-2,0

2001

-3,7

-2,9

-1,0

2,7

10,8

10,6

průměrné
měs. srážky v
mm roce

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1992

159

75

50

50

82

101

169

92

90

86

95

1993

51

102

220

36

64

97

89

64

71

143

114

1994

141

29

205

87

70

55

145

176

126

1995

258

126

141

127

129

151

122

145

146

15

142

1996

6

119

71

45

159

87

162

146

175

90

82

25

1997

19

185

58

132

83

134

534

65

25

172

69

169

1998

147

37

216

114

57

125

141

120

214

333

158

92

1999

108

143

103

54

76

128

112

46

94

80

28

198

2000

159

169

304

31

125

52

142

50

96

53

103

153

2001

75

103

141

97

59

111

98

Z výsledků meteorologické stanice na Sněžce jsou k dispozici následující hodnoty:
Průměrná měsíční teplota (v oC) za období let 1901 až 1950 a 1960 až 1990:
I.

II.

III.

IV.

VI. VII. VIII. IX.

V.

X.

XI.

XII. Rok

1901/50 -7,2 -7,0 -5,0 -1,6 3,5 6,3 8,3

7,9 5,2 1,1 -3,2 -5,7 0,2

1961-90 -7,0 -6,8 -5,0 -1,4 3,4 6,5 8,0

8,2 5,3 2,3 -2,8 -5,6 0,4

Průměrné měsíční srážky (v mm) za období let 1901až 1950 a 1960 až 1990:
I.

II. III. IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI. XII. Rok

1901 /50 90 77 77 79 101 123 141 139 108 105 90 96 1227
1961/ 90 86 90 87 103 123 140 137 134 84
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Větrné poměry
Obecně převládá v Krkonoších západní a severozápadní vzdušné proudění. Na hřebenech
se mohou vyskytovat vichřice s rychlostí 120 - 150 km.hod-1, nejsilnější větry se vyskytují v
zimě, nejslabší v létě. Rychlost větru ve vyšších nadmořských výškách bývá větší. Větrné
proudění je výrazně ovlivněno reliéfem, vznikají zde zvláštní větrné systémy lokálního
charakteru, které jsou společně s dalšími přírodními procesy (ukládání srážek, sluneční svit,
vlhkost vzduchu, laviny) podstatou existence anemo-orografických systémů ovlivňujících
dlouhodobý vývoj přírodních poměrů Krkonoš. (Biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze,
Flousek, J. a kol., MAB, Phare, Empora, 1996
Bližší charakteristiku větrných poměrů přibližují další dlouhodobé výsledky měření – viz
tabulka na meteorologické stanici na Sněžce.

Reliéf krkonošského masívu vytváří v zimním období předpoklad pro četné teplotní inverze,
kdy se ve vyšších polohách udržuje teplé a slunečné počasí, zatímco údolní polohy jsou
zaplaveny studeným vzduchem, často provázeným mlhami.
Znečištění ovzduší
V souvislosti s řadou výzkumných úkolů proběhla na území KRNAPu v posledních deseti
letech řada měření čistoty ovzduší. Jedná se například o měření totální atmosférické
depozice na volné ploše nebo pod porostem systémem AGNOS nebo lesnický monitoring
IFER. Čistotu ovzduší po jednotlivých složkách systematicky měří také stanice ČHMÚ v Peci
pod Sněžkou.
V rámci Programu GEF 1995 -1997 byla zpracována emisně imisní bilance regionu se
zahrnutím zdrojů REZZO 1-4. Výsledek je bohužel ovlivněn možností zpracování zdrojů
pouze z území ČR, ačkoliv vliv zdrojů ze sousedních zemí je poměrně významný.
Aktuální a objektivní údaje o kvalitě ovzduší v zájmovém území lze získat prostřednictvím
výsledku ověření tohoto stavu v rámci dokumentu Strategie rozvoje Svazku měst a obcí
Východní Krkonoše /Houdek a kol., 2004.
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Oxid siřičitý - SO2
U vypočítané hodnoty se průměrné roční imisní koncentrace - IHr SO2 ze zahrnovaných
zdrojů pohybují na velmi nízké úrovni - přibližně do 7,5% resp. 5% imisního limitu.
Hodnoty maximálních krátkodobých koncentrací SO2 pro rok 1998 jsou již ve všech
referenčních bodech hodnoceného území podlimitní.
Oxidy dusíku - NOx
Pro rok 1998 vychází hodnoty maximálních krátkodobých koncentrací NOx podobně jako u
SO2 v celé oblasti mikroregionu podlimitní.
Výsledky výpočtu ukazují, že znečištění ovzduší hodnoceného mikroregionu Východní
Krkonoše lze v současnosti považovat za velmi nízké, v severnějších oblastech až nepatrné.
V jižní části hodnoceného mikroregionu je kvalita ovzduší z převážné části limitována
imisemi z elektrárny Poříčí, a to zejména v krajině mimo sídel ve vyšších polohách.
Údaje o imisní charakteristice lokality od ČHMÚ - ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2005 (Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany
čistoty ovzduší, 2006)
NO2 – roční průměr

0 – 26 µg/m3

PM10 – roční průměr

10 – 14 µg/m3

36. nejvyšší 24 hod. koncentrace PM10

20 – 30 µg/m3

Benzen

0 – 2 µg/m3
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2. Voda
Krkonoše jsou významnou pramennou oblastí České republiky, ovlivňující vodní režim
celého horního a středního toku Labe. Hlavním zdrojem vody v tocích jsou dešťové a
sněhové srážky, jejichž povrchový a podpovrchový odtok je významně regulován vegetací a
retenční schopností půd, zejména pod horskými lesy, které pokrývají přes 80% území. V
posledních dvou desetiletích dochází v důsledku imisní zátěže k výraznému okyselování
krkonošských vod a půd, což má různé nežádoucí dopady na živou přírodu.
Říční síť Krkonoš vznikla již ve třetihorách, kdy došlo k výzdvihu pohoří až o několik set
metrů a ke zvýšené zpětné erozi horských bystřin ▪ ve čtvrtohorách se říční síť stabilizovala
a docházelo již jen k prohlubování údolí v závislosti na geologické a petrografické stavbě
Krkonoš ▪ většina hlavních krkonošských toků má kolmý směr ke hlavnímu hřebeni a na
české straně do nich ústí značné množství bočních přítoků ▪ na severní polské straně příkré
a strmé svahy a jejich geologická uniformita neumožnily vytvoření členitější říční sítě ▪
krkonošské toky mají charakter horských bystřin s velkým spádem koryta, prudkým tokem a
značnými výkyvy vodní hladiny a průtoků.
Hydrogeologická charakteristika zájmového území
Geologické podloží zájmového svahu tvoří svory velkoúpské skupiny (střední proterozoikum)
intenzivně rekrystalované a obohacené křemenem a albitem.
Zvodnění tohoto prostředí je označováno jako puklinové stupně 1 (t.j. vydatnosti řádově v 1
l/s).
Hlavním kolektorem v tomto hydrogeologickém masívu je připovrchová zóna sahající do
hloubky 1,5-4,0 m pod terénem. Tato zóna probíhá víceméně konformě s povrchem terénu a
vykazuje řádově vyšší propustnost než hlubší partie horninového masívu, často bez ohledu
na primární petrografické rozdíly. Ojedinělé údaje o připovrchové zóně metamorfitů
velkoúpské skupiny vykazují rozpětí koeficientu filtrace k = 4.10-6 až 1,4.10-5 (m/s) (t.j.
několika metrů za den) a koeficientu průtočnosti T = 2.10-5 až 1.10-4 (m2/s) (t.j. prostředí dosti
slabě až mírně propustné: IV. - V. třída). Řádově vyšší hodnoty propustnosti se mohou
vyskytovat v určitých úsecích promytých komunikací v sutích svahu Růžové hory ovšem
neexistují zde důkazy jejich souvislé komunikace.
Propustnost hlubších partií horninového masivu lze uvažovat jako prostředí slabě až velmi
slabě propustné (VI. - VII. třída) s koeficientem filtrace k = 8.10-8 - 3.10-7 (m/s), indexem
průtočnosti (Y) v rozpětí 4,4 - 6,5 a střední hodnotou koeficientu průtočnosti T = 4.10-4
(m2/s).
Řeka – tok Úpy v profilu Pec pod Sněžkou (hydrologické pořadí toku: 1-01-02-001, řád toku:
I, nadmořská výška profilu: 738 m) odvodňuje povodí plochy A = 35,2 km2. Základní
charakteristiky tohoto povodí : délku údolí toku L = 8 km, morfologický poměr A/L2 = 0,55 a
lesnatost 70%. Dlouhodobý průměrný roční průtok je Qa = 1,3 m3/s (průměrná roční
odtoková výška Ho = 1182 mm) a odtokový součinitel k = Ho/Hs = 0,84. Extrémní průtoky jsou
uvedeny v tab. :
Maximální a minimální průtoky (m3/s)
Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Q355

Q364

13,6

17,0

34,0

52,7

71,3

105,3

141,0

0,29

0,25

Q1, … Q100 … kulminační průtoky doby opakování 1, … 100 let
Q364, Q355 … minimální průtoky překročené po dobu 364 a 355 dnů v roce
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Vodohospodářské využití zájmového území
Nařízením vlády ČSR 40/1978 Sb. byl region Krkonoš vyhlášen Chráněnou oblastí přirozené
akumulace vod Jizerských hor a Krkonoš (735 km2). Tato oblast je považována za
významově prvořadou pro vodní hospodářství východních a středních Čech (Směrný
vodohospodářský plán, 1975). Ve svém významu ji potvrdil i zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách „vodní zákon“ ve znění některých zákonů. Viz předchozí kapitola chráněná území.
Z hlediska tvorby zásob podzemních vod jsou projevy odtoku na zájmovém svahu
nepodstatné. Na daném geologickém podloží břidlic středního proterozoika jde o zvodnění
pouze puklinové vydatnosti do 1 l/s.
Vodohospodářská charakteristika
Vodohospodářský potenciál zájmového území je charakterizován jako nadprůměrný,
především pro povrchové vody. Pro vytváření zásob podzemních vod nejsou ve sledované
oblasti ve většině případů vhodné podmínky. V povodí horních toků odtéká v dlouhodobém
průměru až 80% spadlých srážek, což je způsobeno především morfologií terénu, krátkými
toky s příkrými spády a malou retenční schopností matečních hornin. Využitelnost zdrojů
podzemních vod je omezena především ekonomickými a technologickými limity jímání.
Hlavním zdrojem pitné vody v zájmové oblasti je odběr z toku Úpy pro úpravny vody v
Peci p. Sn. a Temném dole, které zásobují skupinové vodovody Pec p. Sn. a Velká Úpa (cca
80% všech objektů) a z Temného dolu - Horní Maršov, Svobodu nad Úpou, část Mladých
Buků a okresní město Trutnov, tedy cca 40.000 obyvatel. Výše odběru je kromě potřeby
ovlivněna i okamžitým průtokem. Kromě odběru z toku je využívána řada pramenišť v okolí,
množství vody je však značně závislé na konkrétních povětrnostních podmínkách a
odebrané množství nepokrývá celkovou potřebu.
Vysokou kvalitu – čistotu vody v Úpě v profilu úrovně jímacího zařízení – čerpací stanice
vody dokládají nejen pravidelné analýzy samotné úpravny vody pro potřeby zajištění jejího
provozu a dodávek pitné vody do městské sítě. Zároveň také výsledky analýzy kvality vody
ve vybraných profilech horního toku Úpy a Labe za účelem ověření vlivu provozu sjezdových
tratí a technického zasněžování na sousední vodoteče.
Pramenné oblasti
Přehled nejblíže položených zdrojů pitné vody obsažený v Hydrologické a hydrochemické
databázi rajónu 641 - Krkonošsko-jizerské krystalinikum v rámci bývalého okresu Trutnov
(Vodní zdroje s.r.o. Chrudim) obsahuje následující tabulka:
číslo objektu Mapa

lokalita

typ objektu

odběrové místo

1

56-B-a

Svoboda nad
Úpou

3 pramenní jímky a
zářezy

vodojem

2

56-B-a

Dolní Maršov

pramenní jímky a zářezy

za mostem

3

56-B-a

Sejfy

pramenní jímky, zářezy

u pekařů Ml. Buky

4

56-B-a

Mladé Buky

Pram. jímky, zářezy

potr. D. Maršov

5

44-D-c

Horní Maršov

pramenní jímky

jídelna D. Maršov

6

56-B-a(44-Dc)

Temný Důl

povrchový odběr 150-200 úpravna vody
l/s

7

44-D-c

Velká Úpa

pramenní jímky

vodojem

8

44-C-d

Pec pod Sněžkou

povrchový odběr 7 l/s

úpravna vody

9

56-B-a

Rudolfovo údolí

pramenní jímky

Vesna Ján. Lázně

10

56-B-a

Zinneckrovy
boudy

pramenní jímky
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3. Půda
V Krkonoších je vyvinuta výrazná výšková půdní stupňovitost od podhorských až po
vysokohorské půdy, ve vývoji všech se projevuje vliv chladného a velmi vlhkého klimatu.
Půdy vzniklé zvětráváním krkonošských hornin jsou převážně kyselé, s výjimkou rendzin na
plošně malých ostrůvcích krystalinických vápenců, a jsou relativně chudé na živiny. Slabě
vyvinuté půdy se vyskytují ve vrcholových partiích a příkrých svazích s těžko větratelnými
horninami, ve vyšších polohách nad 1.000 m n.m. převládají podzolové půdy (na
zvětralinách žul, ortorul a svorů) s šedým iluviovaným horizontem a následným
rezivohvědým horizontem a hromaděním organické hmoty na povrchu v oblasti původních
horských smrčin. Ze spodních zvětralých hornin obvykle vystupují balvany či úlomky
původních hornin.
V nejnižších partiích převládají hnědé půdy kyselé, výše přecházejí do rezivých půd (hnědé
půdy podzolované), ostrůvkovitě na příkrých svazích se vyskytují rankery. Nad 1000 m n. m.
nastupují podzolované půdy, které ve vrcholových partiích přecházejí v půdy alpínské s
častým výskytem půd mrazem modelovaných. Lokálně se vyskytují nivní půdy provázející
údolní nivy, glejové půdy, zvláště na prameništích a ve svahových prohlubních a rašeliništní
půdy v podobě lesních vrchovišť. Viz - Biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze,
Flousek, J. a kol., MAB, Phare, Empora, 1996 a Regionální ekologický audit VÚC Krkonoše,
B.1.4 Půda, IAE ČZU, Kostelec nad Černými lesy,1997
4. Horninové prostředí
Krkonoše spolu s některými okolními horskými celky vytvářejí tzv. krkonošsko-jizerské
krystalinikum, které je budováno proterozoickými až paleozoickými krystalickými břidlicemi
(zvláště svory, fylity a ortoruly; stáří 600-1000 milionů let). Z dalších podružných hornin jsou
tu křemence, čedič a krystalické vápence, které přes plošně menší rozsah mají velký
význam pro utváření reliéfu i strukturu vegetace. Do krystalinika, které bylo v prvohorách
dvakrát zvrásněno, pronikl při druhém vrásnění během karbonu žulový pluton, vytvářející
větší část hlavního hřebene a téměř celou polskou část pohoří. S jeho existencí je spojen
vznik tvrdého kontaktního pásma, majícího zásadní vliv na další geomorfologický vývoj
pohoří. Mimo to jsou na něj vázána i nejvýznamnější rudní ložiska Krkonoš.
V druhohorách a první polovině třetihor, kdy panovalo na našem území tropické resp.
subtropické klima, byly Krkonoše modelovány chemickým zvětráváním, což vedlo ke vzniku
plochého a měkkého reliéfu, tzv. zarovnaných povrchů. K výrazné změně došlo v mladších
třetihorách, kdy byly horotvornými pohyby, vyvolanými vrásněním v sousední alpské a
karpatské oblasti, etapovitě vyzdviženy i Krkonoše. Dosáhly přitom již přibližně dnešní
výšky, což vedlo k prudkému oživení vodní eroze a tím i následnému rozčlenění
zarovnaných povrchů do podoby členitého horského reliéfu, jak ho známe dnes.
Významným geomorfologickým činitelem bylo i zalednění pohoří, k němuž došlo v ledových
dobách ve čtvrtohorách, kdy byl reliéf modelován jak horskými ledovci (vznik karů, jezer,
morén atd.), tak mrazovými procesy (vznik kryoplanačních teras, mrazových srubů a sutí,
polygonálních a brázděných půd atd.). Jmenované formy patří k nejcennějšímu neživému
fondu chráněného území.
V poledové době jsou hlavními modelačními činiteli v Krkonoších vodní eroze, svahové
sesuvy a antropogenní vlivy; v méně nápadné formě se uplatňuje i a lavinová eroze, ve
vápencích přistupuje ještě krasovění. Viz charakteristika KRNAPu Dr. J. Flousek a kol.
mrazové a biologické zvětrávání.
Na geologické stavbě Krkonoš se podílejí dvě základní jednotky: krkonošsko-jizerský masív
a krkonošské krystalinikum, které zasahují nebo se plynule napojují na okolní geografické
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celky (Jizerské hory, Ještědský hřeben, Železnobrodská vrchovina, Rýchory). Krkonošské
krystalinikum, jehož stáří odpovídá proterozoiku a spodnímu paleozoiku, bylo postiženo
jednak kaledonským vrásněním, které probíhalo nejméně ve dvou fázích a hercynskou
orogenezí. Mezi nejstarší horniny krkonošského krystalinika náleží ortoruly (označované
jako ruly Malé Úpy) a na sever od nich komplex muskovit-albitických svorů, biotitmuskovitických svorových rul s granátem a měnící se intenzitou usměrnění a fylitů
s vložkami krystalických vápenců, erlánů, kvarcitů , grafitických svorů. Podobné
petrograficky pestré horniny, kvarcity, metadiabasy, meatkonglomeráty, jsou součástí
svrchního patra krkonošského krystalinika.
Svrchnokarbonský krkonošsko-jizerský masív buduje část pohraničního hřebene přibližně
ve směru V – Z. Ve svém těsném okolí způsobuje kontaktní přeměnu hornin krystalinika.
Základní horninou plutonu je porfyrická biotitická žula, ale přítomny jsou i další strukturně
odlišné facie: dvojslídná žula, stejnoměrně zrnitá žula, drobnozrnná žula. Nejznámější je
hrubozrnná porfyrická žula s nápadnými růžovými vyrostlicemi draselných živců, která se
vyskytuje především v Jizerských horách a je známe jako liberecká žula. V masívu jsou
klasicky vyvinuty tři systémy navzájem kolmých puklin, které způsobují nápadný kvádrový
rozpad žuly. Vlivem zvětrávání se v pozdějších obdobích vytvořily z kvádrů žokovité a
bochníkovité útvary.
Geomorfologický ráz Krkonoš se utvářel v průběhu mezozoika a spodním terciéru, kdy
docházelo k intezivnímu zvětrávání a k zmenšování výškových rozdílů. Následně se zde
projevil vliv alpinského vrásnění a podél zlomů došlo k výzdvihu jednotlivých ker. Výškové
rozdíly se zvětšily a oživila se říční eroze. Vznikala hluboká zaříznutá údolí a zvýraznila se
morfologie horských hřbetů, především těch, které byly tvořeny odolnými kontaktně
metamorfovanými horninami. K dalším významným změnám v morfologii došlo
v pleistocénu, kdy vlivem ochlazení v ledových dobách se vytvořily samostatné ledovce
horského (alpského) typu, které přemodelovaly některá údolí do typického trogu (údolí ve
tvaru U) a vytvořily řadu karů (kotlů). Relikty karů jsou známy pod názvem jámy (Studniční
jámy, Harrachova jáma). Činnost ledovců připomínají i zbytky morén, které jsou dokonale
vyvinuty na polské straně Krkonoš a několik známých vodopádů. Kryogenní modelace
terénu vytvořila mrazové sruby a kamenná moře. Po odeznění glaciálů, vodní eroze
způsobila částečné přemodelování údolí, tvořily se mury a dochází k pohybu svahových
sedimentů a sněhových hmot.
Podrobnou a úplnou charakteristiku geologické stavby Krkonoš publikoval v roce 1989
Chaloupský ve své práci Geologie Krkonoš a Jizerských hor a zároveň sestavil geologickou
mapu celého území. Podle jeho staršího mapování byly sestaveny i nejnovější geologické
mapy.

5. Přírodní zdroje
Z mapy ložisek nerostných surovin ČR z roku 1984, lze doložit nejen na území celých
Krkonoš, ale především v okolí zájmového území přítomnost řady nerostů a nerostných
surovin. Například rudy železné nebo rudy polymetalické. Jejich vyhledání, jako i dobývání
významně ovlivnilo dávnou, ale i nedávnou historii, ale především povrch zájmového území.
V současné době není v zájmovém území a ani v jeho nejbližším okolí evidována jakákoliv
lokalita – území, která by bylo potenciálním zdrojem nerostných surovin ve smyslu horního
zákona.
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6. Fauna a flóra
Biogeografická charakteristika
Lokalita záměru se nachází v bioregionu 1.68 (Krkonošský bioregion, Culek 1996).
Fytogeograficky (regionálně fytogeografické členění podle Skalický & Slavík 1988) leží celé
území v obvodu Českého oreofytika, ve fytogeografickém okresu 93b (Krkonoše
subalpínské).
Fauna
Seznam zoologických druhů
Pavouci (Aranidea)
Houdek (2002) uvádí z masivu Sněžky následující druhy:
Acantholycosa norvegica sudetica
Bathypantes simillimus buchari
Cryptoeca silvicola
Diplocephalus latifrons
Erigone atra
Laptyphantes arciger
L. pulcher
Maso sundevalli
Wubanoides uralensis
Walkeneria unicornis
Všechny uvedené druhy jsou reliktní druhy druhého řádu případně expanzní druhy. Není zde
žádný zařazený do vyhlášky 395/92sb., tj. žádný z druhů není zvlášť chráněn zákonem
114/92 Sb.
Motýli (Lepidoptera)
Houdek (2002) uvádí pouze výskyt Papilio machon v uvedeném území. Jeho výskyt
označuje za náhodný. V průběhu návštěv byly dále prokázány dva druhy v dolní části (úsek
Pec pod Sněžkou – Růžová hora) a to Aglais urticae a Vanesa atalanta.
Brouci (Coleoptera)
Houdek (2002) uvádí výsledky na základě historických údajů. Jako cenné uvádí
společenstva alpinského pásma kde uvádí výskyt čtyř reliktních druhů a to Leistus montanus
corconticus, Pterostichus negligens, Amara erratica a Nebria rufescens.
V oblasti lesa uvádí 25 druhů přičemž druh Cychrus atenuatus je reliktní druh.
Žádný z uvedených druhů není uveden ve vyhlášce 395/92 jako druh chráněný zákonem
114/92 Sb.
Obojživelníci
V celé trase rekonstrukce lanovky nebyl nalezen biotop vhodný jako trdliště obojživelníků tj.
nebyly zde zjištěny trvalé vodní plochy (byť malého rozsahu).
Vzhledem k uvedenému nelze vyloučit přítomnost především dobře pohyblivých druhů, které
se v období mimo rozmnožování vzdalují od vodních ploch i na značnou vzdálenost.
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Ropucha obecná (Bufo bufo) §3
Rosnička zelená (Hyla arborea) §2
Skokan hnědý (Rana arvalis)
Jejich přítomnost nebyla zjištěna, ale vyloučit jejich přítomnost v trase lanovky nelze vyloučit.
Plazi
Ještěrka živorodá (Lacerta agilis) §
Slepýš křehký (Anguis fragilis) §
Zmije obecná (Vipera berus) §
Z uvedených tří druhů byly dva první (ještěrka živorodá a slepýš křehký), prokázány
v průběhu návštěv. Oba druhy byly prokázány v úseku Pec pod Sněžkou – Růžová hora.
Ještěrka živorodá také v lesním úseku Růžová hora – Sněžka.
Zmije obecná prokázána nebyla, ale její výskyt v trase lanovky lze předpokládat.
Ptáci
Ptáci

Vyhláška
395

Beksima otavní (Gallinago gallinago)

§2

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)

§2

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

§3

Brhlík lesní (Sitta europaea)

-

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix

-

Budníček menší (Phylloscopus collybita)

-

Budníček větší (Phylloscopus trochilus

-

Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)

-

Čečetka zimní (Carduelis flammea)

-

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

-

Čížek lesní (Carduelis spinus

-

Datel černý (Dryocopus martius)

-

Drozd brávník (Turdus viscivorus)

-

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

-

Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

-

Dřemlík tundrový (Fakco subbuteo)

§2

Holub hřivnáč (Columba palumbus)

-

Hýl obecný (Pyrhula pyrhula)

-

Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)

§3

Jiřička obecná (Delicho urbica)

-

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

-

Káně lesní (Buteo buteo)

-

Konipas bílý (Motacila alba)

-
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Konipas horský (Motacila cinerea)

-

Konopka obecná (Carduelis cannabina)

-

Kos černý (Turdus merula)

-

Kos horský (Turdus torquatus)

§2

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

§2

Králíček obecný (Regulus regulus)

-

Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)

-

Krkavec velký (Corvus corax)

§3

-
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Křivka obecná (Loxia curvirostra)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)

-

Lejsek malý (Ficedula parva)

§2

Lejsek šedý (Muscicapa striata)

§3

Linduška horská (Anthus spinoleta)

§2

Linduška lesní (Anthus trivialis)

-

Linduška luční (Anthus pratensis)

-

Hlavní předmět ochrany PO

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) §3
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

-

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

-

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

-

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

-

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

-

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

-

Pěvuška podhorní (Prunella collaris)

§2

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

-

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

-

Rehek zahradní (Phonicurus phonicurus)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Sojka obecná (Garrulus glandarius
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)

§1

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud malý (Denrocopos minor)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Sýc rousný (Aegolius funereus)

§2

Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora lužní (Parus montanus)
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Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
Sýkora parukářka (Parus cristatus)
Sýkora uhelníček (Parus ater)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Teřívek obecný (Tetrao tetrix)

§2

Tetřev hlušec (Tterao urogallus)

§1

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§3

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

§3

Hlavní předmět ochrany PO

Vrána obecná (Corvus corone)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Žluna šedá (Picus canus)
Ve skupině ptáci bylo zjištěno 19 druhů které jsou chráněny zákonem 114/92 resp. jsou
uvedeny ve vyhlášce 395/92 Sb. Seznam cenných druhů je však nutno rozšířit o další druhy
jako např. budníček zelený, čečetka zimní, které jsou chráněny obecně jako ostatní ptáci a
jejich populace v této oblasti jsou velmi cenné. Pro všechny ptáky obecně platí, že
návštěvnost lokalit s jejich výskytem je pro ně rušivý faktor. To platí ve zvýšené míře pro
druhy vyskytující se v oblastech s omezenou vegetací, případně bez vegetace. Realizací
záměru by však nemělo dojít ke zvýšené míře vyrušování.
Savci
Houdek 2002 uvádí celou řadu savců jako výsledek dlouhodobého sledování širšího území.
Savci

Vyhláška
395

Poznámka

§3

V novele 395/92 ze dne
14.4.2006

Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)
Hraboš mokřadní (Microtus agrestis)
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Hrabošík podzemní (Pitymys subterraneus)
Ježek západní (Erinaceus europaeus)
Kretek obecný (Talpa europea)
Myš domácí (Mus musculus)
Myšice druhy (Apodemus sp.)
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
Norník rudý (Cletrionomys glareolus)
Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
Rejsec tmavý (Neomys anomalus)
Rejsec vodní (Neomys fodiens)
Rejsek horský (Sorex alpinus)
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Rejsek malý (Sorex minutus)
Rejsek obecný (Sorex araneus)
Ryzec vodní (Arvicola terestris)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

§3

Z druhů uvedených ve vyhlášce se jedná o veverku obecnou a plšíka lískového.
Předpokládaný záměr nebude mít vliv na populace těchto druhů v blízkém okolí záměru.
Za pozornost by pravděpodobně stálo sledovat přítomnost cenného druhu rejsek horský.
Vzhledem tomu, že koryto Růžového potoka a jeho blízké okolí je upraveno, nelze
předpokládat stabilní populaci tohoto druhu v místě křížení lanovky a toku Růžového potoka.
Flóra
Charakteristika vegetace popis území
Popis lokalit nových podpěr – dolní úsek lanovky
Nová dolní stanice lanové dráhy + trafostanice
Lokalita byla při mapování biotopů (klasifikace podle Chytrý et al. 2001) označena jako
jednotka L5.4 (odpovídá typu přírodního stanoviště 9110 – Bučiny asociace LuzuloFagetum). Z hlediska aktuální vegetace se však jedná o kulturní lesní porost s dominancí
smrku (Picea abies) a pouze vtroušeným klenem (Acer pseudoplatanus). V podrostu se
z dřevin uplatňuje ještě jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dále zde rostou nenáročné lesní
byliny jako starček vejčitý (Senecio ovatus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď
osténkatá (Dryopteris carthusiana) či borůvka (Vaccinium myrtillus).
Podpěry S1 a S2
V této lokalitě se nevyskytuje žádný evropsky významný typ přírodního stanoviště.
Z hlediska klasifikace biotopů (Chytrý et al. 2001) se jedná o jednotky X12 a X7.
Vegetace je tvořena převážně ruderálními porosty s dominancí kopřivy (Urtica dioica),
podbělu (Tussilago farfara), ptačince hajního (Stellaria nemorum), pampelišky (Taraxacum
sect. Ruderalia), bolševníku obecného (Heracleum sphondyllium), konopic (Galeopsis sp.) a
roztroušenými nálety či výsadbami břízy (Betula pendula), smrku (Picea abies), vrby jívy
(Salix caprea), klenu (Acer pseudoplatanus) apod.
Podpěra S3
Lokalita představuje evropsky významný typ přírodního stanoviště 6520 – Horské sečené
louky. Z hlediska klasifikace biotopů (Chytrý et al. 2001) se jedná o jednotku T1.2.
Vegetační kryt je tvořen obhospodařovanou loukou s dominancí druhů jako ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius), psineček obecný (Agrostis capillaris), trojštět žlutavý (Trisetum
flavescens). Diagnostické druhy představují kakost lesní (Geranium sylvaticum), bedrník
větší (Pimpinela major), máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), jetel luční, jetel plazivý
(Trifolium pratense, T. repens), ovšem s relativně hojným výskytem nitrofilních druhů, např.
bršlice kozí nohy (Aegopodium padagraria), apod. V okraji louky pod budovou stávající
stanice lanovky se vyskytuje několik vzrostlých exemplářů břízy (Betula pendula).
Podpěra S4 (stávající P2)
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Ruderalizovaný travní porost v okolí podpěry, v němž jsou pouze ojediněle zastoupeny
některé diagnostické druhy vlhčích luk – např. kakost lesní (Geranium sylvaticum), pcháč
zelinný (Cirsium oleraceum) či zástupci kontyhelů (Alchemilla sp.), hojný je však výskyt
nitrofilních druhů, např. šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), šťovík obecný (Rumex
acetosa), bolševník obecný (Heracleum sphondyllium), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),
apod. Z hlediska klasifikace biotopů (Chytrý et al. 2001) se jedná nejspíše o jednotku X7.
Podpěra S5
Vegetace je tvořena převážně třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa), metličkou
křivolakou (Avenella flexousa), borůvkou (Vaccinium myrtillus), vtroušeny jsou zlatobýl
obecný (Solidago virgaurea) či žebrovice různolistá (Blechnum spicant), a také juvenilní
jedinci smrku (Picea abies).
Podpěra S6 (stávající P4)
Evropsky významný typ přírodního stanoviště 6430 – Vlhkomilná vysokobylinná lemová
vegetace. Z hlediska klasifikace biotopů se jedná o jednotku M5 – Devětsilové lemy.
Vegetační kryt v nejbližším okolí dvou stružek mezi patkami je tvořen z převážné části
vlhkomilnými porosty s dominantním zastoupením devětsilu bílého (Petasites albus) a
papratky horské (Athyrium distentifolium), dále se zde vysyktují řeřišničník Hallerův
(Cardaminopsis halleri), starček vejčitý (Senecio ovatus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella),
krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa),
ostružiník maliník (Rubus idaeus), roztroušeně se vyskytují juvenilní jedinci klenu (Acer
pseudoplatanus). Sušší místa jsou porostlá třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa),
bikou hajní (Luzula luzuloides subsp. rubella).
Podpěra S7
Zčásti je zastoupen typ přírodního stanoviště 6430 – Vlhkomilná vysokobylinná lemová
vegetace. Z hlediska klasifikace biotopů se jedná o přechod mezi jednotkami M5 –
Devětsilové lemy a A4.3 – Subalpínské kapradinové nivy.
Jedná se o vlhkomilné porosty s dominancí papratky horské (Athyrium distentifolium), dále
jsou zastoupeny starček vejčitý (Senecio ovatus), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens),
šťavel kyselý (Oxalis acetosella), ostružiník maliník (Rubus idaeus), pomněnka bahenní
(Myosotis palustris agg.), zmlazení javoru klenu (Acer pseudoplatanus) apod.
Podpěra S8
Mokřad s vegetací typu 6430 – Vlhkomilná vysokobylinná lemová vegetace. Z hlediska
klasifikace biotopů se jedná o jednotku M5 – Devětsilové lemy.
V porostech jsou dominantní třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), devětsil bílý
(Petasites albus), starček vejčitý (Senecio ovatus), papratka horská (Athyrium
distentifolium), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), ostružiník maliník (Rubus idaeus),
hojně se vyskytují další druhy prameništní a mokřadní vegetace – např. pcháč zelinný
(Cirsium oleraceum), pomněnka bahenní (Myosotis palustris agg.), krabilice chlupatá
(Chaerophyllum hirsutum), řeřišnice hořká (Cardamine amara), violka (Viola sp.), hadí kořen
větší (Bistorta major) apod. Z chráněných druhů se zde vyskytuje hořec tolitovitý (Gentiana
asclepiadea).
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Podpěra S9
Vegetace je tvořena dominantní borůvkou (Vaccinium myrtillus), třtinou chloupkatou
(Calamagrostis villosa), smilkou tuhou (Nardus stricta), vtroušeny jsou další acidofilní druhy,
např. vřes (Calluna vulgaris), metlička křivolaká (Avenella flexousa), jestřábníky (Hieracium
cf. laevigatum), vyskytuje se i apofytní druh náprstník nachový (Digitalis purpurea).
Podpěra S10
Vegetační kryt je tvořen dominantní třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa), dále jsou
hojné vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), metlička
křivolaká (Avenella flexousa), vtroušena je také třtina rákosovitá (Calamagrostis
arundinacea), jestřábník zední (Hieracium murorum), kokořík přeslenitý (Polygonatum
verticillatum) ad.
Podpěra S11
Vegetační kryt je tvořen dominantní brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus) a třtinou
chloupkatou (Calamagrostis villosa), dále se vyskytují smilka tuhá (Nardus stricta), metlička
křivolaká (Avenella flexousa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), hadí kořen
větší (Bistorta major) a zlatobýl obecný (Solidago virgaurea). Z chráněných druhů se zde
vyskytuje hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea).
Podpěra S12
Vegetační kryt je tvořen dominantní třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa), dále se
vyskytují bika hajní měděná (Luzula luzuloides subsp. rubella), smilka tuhá (Nardus stricta),
brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), papratka
horská (Athyrium distentifolium), z chráněných druhů se zde vyskytuje hořec tolitovitý
(Gentiana asclepiadea).
Podpěra S13
Dominantou bylinného patra je brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), hojný je chráněný
hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea). Dále jsou zastoupeny metlička křivolaká (Avenella
flexousa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), smilka tuhá (Nardus stricta), vřes obecný
(Calluna vulgaris), lokálně i brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea).
Podpěra S14
Dominantou bylinného patra je brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), dále jsou zastoupeny
brusinka (V. vitis-idaea), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), metlička křivolaká
(Avenella flexousa), smilka tuhá (Nardus stricta), bika hajní měděná (Luzula luzuloides
subsp. rubella), jestřábník zední (Hieracium murorum), rozrazil lékařský (Veronica
officinalis), mochna nátržník (Potentilla erecta), vzácně i chráněný hořec tolitovitý (Gentiana
asclepiadea). V mechovém patře jsou hojné lišejníky (Cladonia spp.). Roztroušeně se
vyskytují také juvenilní jedinci smrku (Picea abies).
Podpěra S15 (stávající P16)
Dominantou vegetačního krytu je brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), dále jsou
zastoupeny brusinka (V. vitis-idaea), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), metlička
křivolaká (Avenella flexousa), vřes obecný (Calluna vulgaris), smilka tuhá (Nardus stricta),
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bika hajní měděná (Luzula luzuloides subsp. rubella), jestřábník zední (Hieracium
murorum), roztroušeně se vyskytuje i chráněný hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) a
zmlazení smrku (Picea abies).
Podpěra S16 (stávající P17)
Nejhojněji zastoupenými druhy jsou dominantní starček vejčitý (Senecio ovatus), případně i
s. hercynský (S. hercynicus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), bika hajní měděná
(Luzula luzuloides subsp. rubella). Řidčeji se vyskytují např. brusnice borůvka (Vaccinium
myrtillus), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vzácně se vyskytuje i chráněný hořec
tolitovitý (Gentiana asclepiadea).
Podpěra S17 (stávající P18)
Ve znatelně antropicky ovlivněném (ruderalizovaném) vegetačním krytu převažuje metlice
trsnatá (Deschampsia cespitosa), psineček obecný (Agrostis capillaris), hojně se vyskytuje
starček vejčitý (Senecio ovatus), případně i s. hercynský (S. hercynicus), místy se vyskytuje
bika hajní měděná (Luzula luzuloides subsp. rubella).
Souhrn – dolní úsek
Všeobecně se jedná v dolní části hlavně o biotopy X10 (paseky s přirozeným podrostem)
s diagnostickými druhy biotopu A2.2 (ale je to náhradní společenstvo v lesním průseku),
ojediněle se vyskytuje jednotka M5 (devětsilové lemy), pod dolní stanicí je trojštětová louka
T1.2, v místě nových stožárů a nové nástupní stanice jsou to X12, X7 a X9A.
Acidofilní porosty s převahou borůvky, brusinky, metličky, třtiny chloupkaté a s výskytem
hořce tolitovitého odpovídají druhovým složením biotopu A2.2 (Subalpínská brusnicová
vegetace) a tedy i typu stanoviště 4060 – Alpínská a boreální vřesoviště. Protože však
v dolním úseku představují náhradní vegetaci po lesních porostech (průsek lanovky), lze je
také považovat za biotop X10 (Paseky s podrostem původního lesa), případně za
přechodné a pouze málo reprezentativní porosty A2.2.
Horní úsek
Horní úsek lanovky je mozaikou biotopů A1.2 (Zapojené alpínské trávníky), A2.2
(Subalpínská brusnicová vegetace) a A7 (Kosodřevina).
Dominantními druhy jsou brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka (V. vitis-idaea),
třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), metlička křivolaká (Avenella flexousa), vřes obecný
(Calluna vulgaris), smilka tuhá (Nardus stricta), bika hajní měděná (Luzula luzuloides subsp.
rubella), roztroušeně se vyskytuje i chráněný hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea).
Z dřevin se vyskytují borovice kleč (Pinus mugo) a smrk ztepilý (Picea abies), místy též
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).

7. Ekosystémy
Lesní ekosystémy Krkonoš
Pokrývají přes 80% celkové plochy Krkonoš a s výjimkou převážné části alpínského stupně
se rozkládají ve všech ostatních vegetačních výškových stupních. Jejich druhové složení i
prostorové rozložení v minulosti značně ovlivnil člověk, koncem minulého století pak
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znečištěné ovzduší. Rozloha dnešních lesních porostů je zhruba 37 000 ha. Jsou domovem
více jak 60 druhů dřevin.
Hlavní dřeviny Krkonoš submontánního stupně tvoří: javor mléč, jasan ztepilý, jilm horský,
dub letní a zimní, olše lepkavá a šedá, líska obecná; montánního stupně smrk ztepilý, jedle
bělokorá, buk lesní, bříza bradavičnatá a pýřitá, jeřáb ptačí, javor klen, vrba jíva a
subalpínského stupně: borovice kleč, jeřáb ptačí olysalý, jeřáb krkonošský, bříza karpatská,
vrba slezská a laponská.
Listnaté a smíšené lesy olšiny, jaseniny, javořiny, bučiny s různou příměsí smrku
v minulosti pokrývaly rozsáhlé plochy submontánního a montánního stupně, dnes rostou
jejich zbytky v údolních nivách krkonošských řek a potoků a na přilehlých svazích (zejména
v okolí Úpy, Labe, Jizerky a Jizery a jejich přítoků) Mezi významné druhy rostlin lesních
ekosystémů patří: lilie zlatohlavá, česnek hadí a medvědí, bledule jarní, kyčelnice devítilistá
a cibulkatá, vraní oko čtyřlisté, dymnivka dutá a bobovitá, sasanka hajní a pryskyřníkovitá,
měsíčnice vytrvalá, kapraď laločnatá, sleziník červený a zelený. Z význačných druhů
živočichů: tesařík pižmový, kozlíček dvojtečný, endemický plž vřetenovka krkonošská, mlok
skvrnitý, čáp černý, pěnice, sýkory, brhlík lesní, datel černý, strakapoud velký, holub
doupňák, norník rudý, myšice lesní, plšík lískový.
Na nepřístupných místech montánního stupně a při horní hranici lesa dochovaly se
smrkové pralesy. Například v závěru Mumlavského, Labského, Dlouhého, Modrého,
Obřího a Jeleního dolu. Spolu s význačnými druhy rostlin: kapradiny (papratka horská,
kapraď samec, kapraď rozložená, žebrovice různolistá), traviny (třtina chloupkatá, metlička
křivolaká) a mechorosty ▪ v okolí lesních potoků a pramenišť rostou horské nivy s krabilicí
huňatou, mléčivcem alpinským, omějem šalamounkem, devětsilem bílým nebo řeřišnicí
hořkou. Zároveň také s význačnými druhy živočichů: plž slimáčník horský, chvostoskok
larvěnka obrovská, lýkožrout smrkový, střevlík lesní a Linného, klepýtník členěný, sýc
rousný, králíčci, sýkory, křivka lesní, sojka obecná, ořešník kropenatý, rejsek horský,
veverka obecná, jelen evropský.
Přesto smrkové monokultury tvoří více jak 70% dnešních (druhotných) lesů v
submontánním a montánním stupni. Byly vysázeny většinou v 19. a 20. století jako náhrada
po vykácených původních horských lesích. Jedná se především o stejnověké porosty smrku
ztepilého, většinou nevhodného genetického původu, což podmiňuje jejich labilitu k větrným
a hmyzím kalamitám. V druhé polovině 20. století pak k imisní kalamitě. Jejich postupná
přeměna na lesní ekosystémy podobné původním patří k hlavním činnostem Správy
Krkonošského národního parku (KRNAP) na úseku péče o les.
Nelesní ekosystémy
Nelesní ekosystémy Krkonoš tvoří především louky a mokřady na úpatí a svazích Krkonoš.
Jedná se především o květnaté horské louky montánního stupně, přirozené vysokohorské
trávníky a subarktické mokřady náhorních planin, vysokobylinné alpinské nivy na laviništích
ledovcových karů a lišejníková tundra nejvyšších hřebenů – tak výjimečně pestrá je nabídka
prostředí, které se v Krkonoších vytvořilo ať již v režii čistě přírodních zákonů a procesů, tak
v průběhu několik staletí trvajícího hospodářského využívání krajiny Krkonoš člověkem.
Květnaté horské louky - druhově bohaté louky v montánním a subalpinském stupni
Krkonoš vznikly zejména během éry budního hospodářství v 17. – 19.století. Horalé je
pravidelně kosili, pásli na nich krávy, kozy nebo koně a čas od času louky přihnojovali.
Významně tak přispěli k celkové biologické rozmanitosti krkonošské přírody, útočiště řady
dnes již vzácných a chráněných rostlin: violka sudetská, endemický zvonek český, hořec
tolitovitý, jestřábník rudochlupáček, mochna zlatá, kuklík horský, škarda velkokvětá,
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vemeníček zelený, pětiprstka žežulník nebo běloprstka bělavá ▪ význačné druhy živočichů:
okáč rudopásný a černohnědý, střevlík Linného, kovařík horský, kobylka horská, ještěrka
živorodá, hýl rudý, bramborníček hnědý, zbytky květnatých luk jsou například na enklávách
Severky, Zadních Rennerovek, v Modrém a Obřím Dole, na Rýchorách, ve Svatém Petru.
Zcela novým fenoménem při ochraně přírody a krajiny ve smyslu ustanovení §45h,i zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, je posouzení vlivu záměru na území zařazeného do
seznamu evropsky významných lokalit.
Evropsky významná lokalita Krkonoše se rozkládá na ploše 54 979,594 ha. Jedná se o
kontinentální biogeografickou oblast. V lokalitě se vyskytuje široké spektrum bioty nejvyšších
partií hercynských středohor.
Krkonoše jsou jediným českým pohořím, jehož biota kontinuálně pokrývá čtyři výškové
vegetační stupně od submontánního po alpinský vegetační stupeň. To se významně
projevilo v průběhu syngeneze a synchorologie krkonošských biot a podmínilo jejich
výjimečně vysokou diverzitu. Na základě výsledků multidisciplinárního vědeckého výzkumu
byla hřebenová oblast Krkonoš popsána jako arkto-alpinská tundra a představuje unikátní
biogeografický fenomén v kontextu celé střední Evropy. Jedná se zejména o ekosystémy
nad hranicí lesa a ekosystémy interkalární zóny ledovcových karů s lavinovými svahy, kde
se rozkládají populace celkem 29 endemických taxonů na úrovni druhů, poddruhů a variet a
20 taxonů, zařazených do Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin České republiky.
Krkonoše jako jediné pohoří České republiky zasahují až do alpinského vegetačního stupně
a společně s Hrubým Jeseníkem představují jediná dvě česká pohoří, která mají bohatě
zastoupené ekosystémy subalpinského vegetačního stupně. Přítomné přírodní stanoviště se
vyznačují bohatých zastoupením glaciálních reliktů a krkonošských endemitů, což z
přírodního komplexu Krkonoše činí lokalitu NATURA 2000 významnou z hlediska:
Ad 1 - celonárodního: jediný přírodní komplex této rozlohy a biodiverzity v rámci ČR
Ad 2. - celoevropského: přírodní komplex s výskytem endemických taxonů, zařazených do
II.směrnice č. 92/43/EHS – Campanula bohemica, Galium sudeticum, Pedicularis sudetica,
Gentianella bohemica. Kromě těchto endemitů představují Krkonoše celosvětově jediné
místo výskytu endemického jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica) a pohoří výjimečně
bohaté na glaciální relikty, dosahujících zde jižní hranici svého celosvětového rozšíření
(Rubus chamaemorus, Pedicularis sudetica, Saxifraga nivalis) (zdroj: AOPK ČR).

8. Krajina
Krajina, krajinný ráz
Krajina Krkonoš je bohatým svědectvím o rušných horotvorných procesech v dávné
minulosti. Najdeme zde zbytky dávného třetihorního reliéfu, svědectví intenzivní modelace
řek a potoků v v období po třetihorním alpinském vrásnění, jakož i mrazem, ledem a sněhem
modelovanou krajinu čtvrtohor. Po dlouhá staletí se však na vzhledu nejvyšších českých hor
podepisuje i člověk.
Krkonošské hřbety reliéf vrcholové části Krkonoš, protažených ve směru severozápad −
jihovýchod, tvoří dvě výrazná rovnoběžná pásma. Vyšší a téměř 30 km dlouhý Slezský
hřbet, (nazývaný též hlavní nebo hraniční) tvoří nejvyšší krkonošské vrcholy, od západu k
východu to jsou Szrenica, Violík, Vysoké Kolo, Malý Šišák, Stříbrný hřbet, Sněžka, Svorová
hora. Poněkud nižší je vnitřní nebo též Český hřbet rozdělený hlubokým zářezem Labe nad
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Špindlerovým Mlýnem, v západní části patří k jeho nejvyšším vrcholům Plešivec, Lysá hora,
Kotel, Krkonoš a Medvědín, ve východní části pak Kozí hřbety, Luční a Studniční hora.
Slezské sedlo výrazná sníženina Slezského hřbetu poblíž Špindlerovy boudy (1178 resp.
1198 m n.m.), dělící celé pohoří na východní a západní část.
Krkonošské rozsochy poněkud nižší a z obou hlavních hřbetů převážně jižním směrem
vybíhající horská pásma, např. rozsocha Kapradníku, Čertovy hory, Vlčí hřeben, rozsocha
Žalého a nejvýraznější rozsocha Zadní Planiny. Ze Sněžky vybíhá rozsocha Růžové hory,
pak následují rozsochy Jelení hory, Pomezního a Dlouhého hřebenu a posléze rozsocha
Rýchor se Žacléřským hřbetem.
Karling Sněžky zvláštní jehlancovitý tvar 1602 m vysoké Sněžky vznikl v dobách ledových.
Na zaoblený, z paroviny vyčnívající suk tvrdých hornin působila zpětná eroze Úpy, Lomničky
a Jeleního potoka společně s ledovcovou erozí (ze tří stran přiléhaly ke svahům Sněžky
karové ledovce) vytvořily špičatý trojboký útvar, odborně zvaný karling.
Obec Pec pod Sněžkou je významné rekreační a sportovní centrum, které se nachází
v krajinářsky mimořádně hodnotném území s dobrými předpoklady pro letní, ale především
zimní sportovně rekreační vyžití návštěvníků.
Celé správní území má charakter horské krajiny umocněný dominantním vrcholem Sněžky a
v jejím těsném sousedství masivem Růžové a Studniční hory. Na ně navazují hřebeny .
východní a střední části Krkonoš. Jejich hřbety jsou s výjimkou Sněžky poměrně ploché.
Krajinný ráz je charakterizován hlubokým údolím Úpy s mnoha drobnými přítoky a lesními
porosty na svazích údolí, které se střídají s loukami. Celkový ráz území je dotvářen
pohledově atraktivními horskými hřebeny. Z hlediska prostorového členění lze zájmové
území zařadit do tří částí:
1) Horské krajiny klečového pásma a přirozeného bezlesí, v současnosti jen lokálně
ovlivněné lidskou činností. Za tuto část krajiny lze považovat území hlavních krkonošských
hřebenů, severní části přiléhajících rozsoch a Obřího dolu.
2) Horskou krajinu souvislých lesních porostů s rozptýleným osídlením původně
zemědělských lučních enkláv.. Tento krajinný ráz zabírá podstatnou část zájmového území.
V důsledku lidských aktivit se jedná o krajinu kulturní. Ta se v současné době vyznačuje jen
velmi pozvolným prosazováním obnovy lesních porostů prostřednictvím přirozené skladby
původního složení blízkých dřevin, zjevnou degradací neobhospodařovaných lučních
společenstev, jejichž druhová diverzita stále klesá se zvyšováním podílu ruderálů a dalších
invazních bylin.
Krajinářsky významným obdobím při zakládání lučních enkláv bylo 16. a 17. století. Již
v průběhu těžby, ale především po jejím skončení, byla mýta přeměněna na louky pro chov
dobytka a sklízení sena. Po obnově lesa na ostatních plochách zůstaly pro Krkonoše
charakteristické luční enklávy s rozptýlenou zástavbou horských chalup. Po hlavním období
vzniku lučních enkláv byly další plochy odlesněny a přeměněny na zemědělskou půdu a
stavební parcely (ještě v letech 1810 – 1825). Po roce 1945, kdy skončila v obci intenzivní
zemědělská činnost, byly některé louky (hlavně v letech 1950 – 1962) zalesněny smrkovou
monokulturou.
C) Odlesněná krajina s koncentrovanou zástavbou, která je téměř shodná s vnitřním
ochranným pásmem KRNAPu.
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Dominantou města Pec pod Sněžkou je nejen svou výškou (18 nadzemních pater), ale i
polohou nad centrem obce výšková část objektu hotelu Horizont. Ta vyčnívá nejen mezi
okolní nízkopodlažní zástavbou, ale také při pohledu z centra obce nebo i ve směru
přístupové komunikace od Velké Úpy nad okolní svahy – hřebeny Krkonoš.
Přírodní krajinné typy
Přírodní krajinné typy vznikly výlučným působením přírodních sil a představují přirozený
materiální rámec na formování územních struktur životního prostředí. Z hlediska typů
přírodní krajiny spadá dotčená lokalita i zájmové území do kategorie silikátových hornatin
chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech.
Významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky v rámci přímo dotčené lokality (v souladu se zněním zákona)
jsou nejen lesní porosty a tok Úpy, ale i celý investičním záměrem dotčený geomorfologický
celek vyznačující se nejen ekologicky, ale také esteticky hodnotnou částí zájmového území.
V rámci konceptu územního plánu jsou vymezeny ekologicky významné segmenty krajiny
(EVSK), které tvoří v současné době mozaiku ekologicky relativně nejstabilnějších trvalých
vegetačních formací v krajině. Na území národního parku jsou nejcennější segmenty krajiny
začleněny do 1. a 2. zóny národního parku. V zájmovém území se především jedná o celek
zahrnující hraniční hřbet včetně Sněžky, rozsochy Růžové hory, Obří důl, Modrý důl a údolní
nivu Úpy. Zejména pod Úpskou samotou (břehové porosty a tok Úpy jihovýchodně po
proudu od dotčené lokality), dalšími pak jsou EVSK Žlebský potok, Javoří důl, Buky, Velký
Úpa – centrum, Skalka u hřbitova, Přední výsluní, Vavřincův důl a dál.
Územně plánovací dokumentace navrhuje registraci segmentů, nacházejících se
v ochranném pásmu jako významných krajinných prvků (nejde-li o obecně chráněné
významné krajinné prvky) a stanovení konkrétních ochranných podmínek pro každý
segment. U segmentů, které jsou ve III. zóně, pak navrhuje jejich začlenění do II. zóny nebo
stanovení konkrétních podmínek pro každý segment.
Biogeografické členění
Zájmové území spadá do krkonošského bioregionu 1.68. Bioregion zaujímá plochu
nejvyššího pohoří hercynské podprovincie a jako jediný vystupuje dostatečně nad horní
hranici lesa a má vyvinutý subalpínský stupeň s autochtonní kosodřevinou. Biota má
převážně horský hercynský ráz, jsou zde zastoupena společenstva 5. jedlo-bukového až 8.
subalpínského klečového vegetačního stupně a ostrůvky přirozeného alpínského bezlesí.
9. Obyvatelstvo
Na základě výsledku posledního sčítání obyvatel ČSÚ žilo v roce 2001 v Peci pod Sněžkou
celkem 4804 obyvatel. Z toho 602 obyvatel s trvalým pobytem, 19 osob s pobytem
dlouhodobým, 3415 dočasným a 768 krátkodobým. Zároveň je tím doloženo specifické
postavení obce z hlediska trhu práce, ale také možnosti získání příležitosti trvalého pobytu.
Koncentrace trvale žijících obyvatel k celkové rozloze zájmového území odpovídala hustotě
11,55 obyvatel na km2, což je méně než ¼ průměrné koncentrace regionu Východní
Krkonoše a 1/10 celého bývalého okresu Trutnov.
Ke dni 31.12. 2003 žilo v Peci p. Sn. trvale 608 obyvatel. Z tohoto počtu je 304 mužů a 304
žen. Z toho počet obyvatel ve věku od 0 do 14 let je 82. Ve věku 15-59 let 423 osob. Z toho
218 mužů a 205 žen.
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Průměrný věk všech trvale žijících osob na území obce je 37,4 let, což odpovídá střední
hodnotě věkového průměru celého regionu Východních Krkonoš.

10. Kulturní památky
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádná kulturní památka.
Zároveň v dotčeném území není vyhlášena památková zóna nebo rezervace.
Jedinými kulturním památkami jsou:
Uměleckou památkou je barokní hřbitovní kaple ve Velké Úpě. Ostatní památkové objekty
tvoří objekty lidové architektury. Především v Peci p. Sn. tzv. hospoda Na Peci čp. 142 a
dále objekty čp. 102, 110, 113, 115. V osadě Velká Úpa objekty s čp. 21, 23, 214, 258, 259,
a čp. 262.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Kvalita životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení se jeví jako
velmi dobrá.
Důvodem tohoto stanoviska je konstatovaní, že v žádné z předcházejících kapitol o
současném stavu životního prostředí nebylo konstatováno a ani shledán důvod proto, aby
životní prostředí bylo v zájmovém území třeba z hlediska jakéhokoliv důvodu považovat za
zdraví škodlivé nebo rizikové. Všechny základní složky životního prostředí voda, půdy a
kvalita ovzduší nejsou znečištěny nad přípustnou míru. Naopak nejen v celostátním průměru
vykazují nadprůměrnou kvalitu. Vysokou kvalitu má i estetická hodnota okolní krajiny. Ta se
současně spolu s příznivými klimatickými podmínkami stává přímým i nepřímým
předpokladem ekonomických aktivit – příjmů odvozených od poskytování sezónních služeb
v cestovním ruchu. Také v tomto směru má zájmové území zcela mimořádně příznivé
podmínky rozvoje.
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí
I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy při výstavbě
Vlivy výstavby uvažovaného záměru na trvale bydlící obyvatelstvo lze očekávat nulové až
nepatrné. Hlavní vlivy lze spatřovat v několika přeletech vrtulníku denně výhradně v denní
době za dobré viditelnosti, tyto se projeví ve zvýšení hladin hluku. Toto zvýšení lze označit
jako významně podlimitní.
Vlivy na obyvatelstvo ve formě turistů lze očekávat jednak ve snížení dostupnosti Růžové
hory a Sněžky během výstavby a tím pádem odstávky lanové dráhy. Jednak v podlimitním
zvýšení hladin hluku z přeletů vrtulníku a v podstatě již těžko postřehnutelného zvýšení
hladin hluku z demoličních a stavebních prací.
Vlivy při provozu
Při provozu záměru jsou již vlivy na obyvatelstvo prakticky nulové. Vlivy na turisty budou
oproti stávajícímu stavu spočívat především ve významném snížení hladin hluku
v prostorech stanic i na vlastní lanové dráze a ve zvýšení komfortu (nižší vystavení
povětrnostním vlivům) nové lanovky.
Pro oblast vlivů na zdraví doporučujeme respektovat následující opatření:
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování hlukových
limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
Všechny sypké materiály, které by mohly být zdrojem nadměrné prašnosti budou
chráněny např. zaplachtováním.

Hodnocení vlivů na zdraví:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V bezprostředním okolí záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, nulový až nepatrný, hluboce podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv se bude opakovat v době výstavby a provozu
záměru.
Vliv vratný.
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Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

3. Vlivy na ovzduší a klima
Ve fázi výstavby
Zemní práce během výstavby – výkopy základů budou provedeny při výstavbě nové dolní
stanice lanovky.
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby. Zde se jedná o v podstatě pouze o
minimální deponované množství stavebních materiálů při výstavbě dolní stanice.
Demontáž nepotřebných částí budov mezistanice a horní stanice bude prováděna za
pomoci ručních nástrojů formou postupného rozebírání. Snaha bude rozebraný materiál
maximálně využít a omezit přesun hmot na minimum. Nepotřebný materiál bude ukládán do
přepravních vaků a odváženy vzdušnou cestou. Ke skladování materiálu bude v maximální
míře využita stávající zastavěná plocha, případně těsné sousedství stavby.
Demolice patek podpěr. Vlastní odstranění nadzemních částí patek bude probíhat ze země
pouze lidskou silou za pomoci ručních elektrických bouracích kladiv. Před započetím
bouracích prací bude položena ochranná geotextílie do výseku mezi patkami a položena
ochrana vždy ke každé právě bourané patce v pásu cca 600mm. Vybouraná suť bude
shromaždovaná uprostřed patek do přepravních vaků umístěných na ochranné textílii a po
naplnění odvážena vrtulníkem - viz princip odvozu suti z České boudy. Po odbourání dané
patky nebo na konci pracovního dne budou všechny ochranné textílie vně obrysu
vymezeného patkami odstraněny. Dostupnými prostředky bude zabráněno sypání sutě
mimo vaky a textílii.
Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě. Zde se jedná vyloženě o
problematiku výstavby nové dolní stanice lanovky. Demolice a výstavba lanové dráhy,
mezistanice a horní stanice bude prováděna za pomoci ručních nástrojů. Zde přicházejí
v úvahu jedině případné emise z přenosné elektrocentrály.
Emise výfukových plynů dopravních prostředků použitých pro přepravu stavebních hmot a
surovin, stavebních mechanismů a osob. Zde se jedná o dopravu materiálu a osob na
stavbu dolní stanice, případně mezistanice. Předpokládá se průjezd jednotek osobních,
resp. nákladních automobilů denně. Zároveň je nutno počítat s několika přelety vrtulníku
denně.
Jedná se běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti a které
nelze v této fázi přípravy přesně kvantifikovat. Zároveň nelze očekávat žádné významné
nebo dokonce nadlimitní vlivy na ovzduší.

Ve fázi provozu
Veškeré vytápění a ohřev TUV se předpokládá na bázi elektrické energie, takže nové
zdroje znečištění vznikat nebudou.
Pro parkování vozidel návštěvníků budou využita stávající parkoviště, takže nové plošné
zdroje nevznikají.
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Přepravní kapacita ani provozní doba se oproti stávajícímu stavu nezvyšuje, takže nedojde
ani ke zvýšení frekvence vozidel na parkovištích, ani ke zvýšení obsazenosti parkovišť.
Vlivy na ovzduší se projeví prakticky vyloženě lokálně při výstavbě a to zejména v důsledku
emisí stavebních přepravních mechanismů.
Během provozu záměru k emisím prakticky docházet nebude. Proto se také nepředpokládají
žádné významné vlivy na ovzduší a klima.

Opatření pro snížení a eliminaci vlivů na ovzduší:
Všechny sypké materiály, které by mohly být zdrojem nadměrné prašnosti budou
chráněny např. zaplachtováním.
Hodnocení vlivů na ovzduší a klima:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V bezprostředním okolí záměru a komunikací
souvisejících s dopravou záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, nevýznamný, hluboce podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv se bude opakovat v době výstavby.
Vliv vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic významnými nepříznivými vlivy
nepřichází v úvahu
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Výstavba
Hluk šířený do okolí staveniště během výstavby lze jen těžko kvantifikovat vzhledem k jeho
různorodosti po celou dobu výstavby a neznámým parametrům provozovaných stavebních
strojů.
Zejména na počátku výstavby dolní stanice lanovky lze očekávat provoz těžkých zemních
strojů (bagr, nakladač, nákladní automobil). Hluk bude šířen i z prostoru zařízení staveniště
(skládky a meziskládky materiálu). Nejvýznamnější hluk se dá očekávat od dopravy
materiálu nákladním vozidlem a provádění zemních prací.
Hluk běžného rypadla se pohybuje v rozmezí 80 až 95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, hluk
těžkého nákladního vozidla 70 až 82 dB(A) v téže vzdálenosti, obdobně tak i hluk dalších
možných stavebních mechanismů.
Ostatní stavební objekty budou prováděny pomocí ručního elektrického nářadí s daleko
menšími vlivy hluku.
Provoz
Za zdroje hluku lze u této stavby považovat především:
-

vlastní technologii lanové dráhy

Rekonstrukce lanové dráhy přispěje ke snížení stávajícího hluku od provozu LD jak po
vlastní trase, tak ve vlastních stanicích. Ke snížení hluku přispěje i menší počet kabinek
oproti stávajícímu počtu sedaček.
Velmi významně se projeví pryžové bandážování kol (jak pohonných, tak na podpěrách)
nové lanovky oproti stávajícímu stavu, kdy dochází k tření kovu o kov.
Dle měření provedeného pro potřeby tohoto oznámení (příloha) jsou hodnoty ekvivalentních
hladin hluku následující:
Stávající lanovka – naměřené hodnoty:
stanice vratná bez pohonu - 5 m od výjezdu - 81,1 dB(A)
podpěra č. 4 - 15 m od

- 63,0 dB(A)

Nová LD (dle lanové dráhy na Hnědý vrch) - naměřené hodnoty :
stanice pohonná - 5 m od výjezdu

- 72,8 dB(A)

podpěra č. 4 - 15 m od

- 41,6 dB(A)

U stanice se projevuje snížení v úrovni cca 8 dB(A) a u trati 21 dB(A), což jsou velmi
významné hodnoty a významně přispějí ke snížení hlukového zatížení prostředí.
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Hluková studie uvedená v příloze tohoto oznámení se zabývá pouze hodnocením akustické
situace po zprovoznění nové dolní stanice ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru
staveb, a to sousedního obytného objektu budovy Lesovna.
Výsledné hodnoty hladin hluku jsou uvedeny v následující tabulce.
Přehled ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech
výpočet pomocí Hlukplus pásma v.7.16 profi
RB

Souřadnice

Výška
(m)

LAeq – dB(A)

(m)
x

y

hladina hluku

1

1,5

24,4

66,9

42,5

1

4,5

24,4

66,9

42,5

1

7,5

24,4

66,9

42,4

2

1,5

25,1

60,5

42,4

2

4,5

25,1

60,5

42,4

2

7,5

25,1

60,5

42,4

3

1,5

21,2

57,4

39,6

3

4,5

21,2

57,4

39,6

3

7,5

21,2

57,4

39,5

4

1,5

19,2

69,0

39,5

4

4,5

19,2

69,0

39,5

4

7,5

19,2

69,0

39,5

Limit

50

Vyhodnocení výpočtu
Z přehledu hladin hluku ve zvolených referenčních bodech je patrné, že po vybudování nové
dolní stanice lanové dráhy a zprovoznění její technologie, nebude u nejbližšího obytného
objektu Lesovna překročen zde platný hlukový limit 50 dB(A).
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že předpokládaný provoz dolní stanice lanové
dráhy na Sněžku v žádném případě nepovede k překročení platných hlukových limitů v dané
lokalitě.
Rekonstrukce lanové dráhy, zahrnující kompletní výměnu stávající technologie, výrazně
přispěje ke snížení stávajícího hluku od provozu lanové dráhy jak v okolí vlastní trasy, tak
v okolí jednotlivých stanic.
Realizací plánovaného záměru dojde ke celkovému zlepšení akustické situace v zájmové
lokalitě.
Opatření pro snížení a eliminaci vlivů:
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování hlukových
limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
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Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V bezprostředním okolí záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, významný, podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv se bude opakovat v době výstavby a provozu
záměru.
Vliv vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu
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4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Výstavba
Během výstavby může dojít k vlivům na vody jednak při nesprávném nakládání s látkami
nebezpečnými vodám, jednak při nedostatečném vybavení stavenišť sociálním zařízením.
Jedná se především o nakládání s nevyužitými zbytky nátěrů, nakládání s ropnými látkami
při případném plnění přenosné elektrocentrály a jiných ručních zařízení vybavených
spalovacím motorem.
Provoz
Během provozu může dojít k vlivům na vody při nesprávném nakládání s látkami
nebezpečnými vodám, zejména při nesprávné obsluze systému nakládání se splaškovými
odpadními vodami.
Opatření pro snížení a eliminaci vlivů:
Zpracovat provozní řád zásobování a plnění případné elektrocentrály nebo jiných
ručních zařízení se spalovacím motorem ropnými látkami (transportní kanistr, jeho
plnění, úkapová miska, záchytná vana apod.) včetně havarijního plánu.
V dalších stupních projektové dokumentace zajistit osazení staveniště dostatečným
množstvím sociálních zařízení (např. chemické WC).
V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a systém pro
sběr, odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů a pro ostatní látky škodlivé vodám
ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.
V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám včetně průběžně
skladovaných množství; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených
prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy
odpadového hospodářství.
Zpracovat provozní řád systému nakládání se splaškovými odpadními vodami.
Hodnocení vlivu na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V ploše záměru a jejím bezprostředním okolí.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, nepatrný, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv se bude opakovat v době výstavby a provozu
záměru.
Vliv částečně vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu
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5. Vlivy na půdu
Prodloužení lanové dráhy si vyžádá nový průsek lesním porostem v III. zóně NP. Dolní
stanice zasahuje z části do pozemku s funkcí lesa a z menší části na pozemek
zemědělského půdního fondu.
Požadavek na zábor lesních pozemků vzniká pouze u výstavby dolní stanice a to v rozsahu
1657,09 m2. Další nutný zábor PUPFL vzniká při zajištění nutného průjezdného profilu
prodloužení lanové dráhy a to v rozsahu 410,48 m2.
K záboru ZPF dochází na jednom pozemku v rozsahu 450,69 m2.

Během výstavby může dojít k vlivům na půdy jednak při nesprávném nakládání s látkami
nebezpečnými vodám a s odpady, jednak při nedostatečném vybavení stavenišť sociálním
zařízením.
Jedná se především o nakládání s nevyužitými zbytky nátěrů, nakládání s ropnými látkami
při případném plnění přenosné elektrocentrály a jiných ručních zařízení vybavených
spalovacím motorem.
K dalším vlivům pak může docházet při nevhodném pohybu výstavbových pracovníků
v prostoru KRNAP mimo značené turistické cesty.
Opatření pro snížení a eliminaci vlivů:
Platí stejná opatření uvedená u vlivů na vodu a dále se stanovuje:
Před zahájením realizace záměru bude vyřízena výjimka z ochranných podmínek
KRNAP v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění pro vstup a činnost
výstavbových pracovníků do prostoru záměru.
Všichni výstavboví pracovníci budou ve spolupráci s KRNAP prokazatelně poučeni o
pohybu a chování na území KRNAP a v jeho jednotlivých zónách v návaznosti na
požadavky zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, zásady ochrany KRNAP a podmínky
výše uvedené výjimky.
Staveniště bude vhodným způsobem zajištěno před vstupem nepovolaných osob.
Patky v dolním i horním úseku, využité i bez využití, budou posouzeny odborníky na
výskyt vegetace na betonu a poté bude rozhodnuto o jejich odstranění. Vlastní
odstranění nadzemních částí patek bude probíhat ze země pouze lidskou silou za
pomoci ručních elektrických bouracích kladiv. Před započetím bouracích prací bude
položena ochranná geotextílie do výseku mezi patkami a položena ochrana vždy ke
každé právě bourané patce v pásu cca 600mm. Vybouraná suť bude shromaždovaná
uprostřed patek do přepravních vaků umístěných na ochranné textílii a po naplnění
odvážena vrtulníkem - viz princip odvozu suti z České boudy. Po odbourání dané
patky nebo na konci pracovního dne budou všechny ochranné textílie vně obrysu
vymezeného patkami odstraněny. Dostupnými prostředky bude zabráněno sypání
sutě mimo vaky a textílii.
V horním úseku je stanoveno omezení, kdy je nutno pro podpory využít stávající
polohy patek. Stávající nadzemní části budou odstraněny výše popsaným způsobem,
podzemní část bude využita v maximálním rozsahu s ohledem na konkrétní stav
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jednotlivých částí betonové konstrukce. V úseku až po nový sloup č.10 (stávající č.
12) je možno pro založení použít celou plochu vymezenou půdorysem patek. V úseku
od sloupu č.11 (stávající č. 13) je možno pro založení použít pouze plochu vymezenou
jednotlivými patkami. Jednotlivé patky budou dle konkrétních zatížení upraveny tak,
aby byly schopné přenést nové zatížení. Stavební činnost bude soustředěna do
středu patky případně k jednomu boku aby nedošlo k poškození porostu. Doprava
materiálu bude vzdušnou cestou - letecky.
Demontáž nepotřebných částí budovy horní stanice a mezistanice bude prováděna za
pomoci ručních nástrojů formou postupného rozebírání. Rozebraný materiál bude
maximálně využit a přesun hmot bude omezen na minimum. Nepotřebný materiál
bude ukládán do přepravních vaků a odvážen vzdušnou cestou. Ke skladování
materiálu bude v maximální míře využita stávající zastavěná plocha, případně těsné
sousedství stavby. Nový materiál bude dopravován opět vzdušnou cestou.
U dolní stanice bude na nezbytné minimum omezena činnost na stranách objektu
k lesnímu porostu.
Při výstavbě kanalizace RH-Pec bude hloubení rýh prováděno pouze za pomoci
ručních nástrojů. V dolním úseku bude společně s kanalizací provedena i vodovodní
přípojka pro novou dolní stanici LD.
V dalších stupních projektové dokumentace řešit třídění, sběrné prostředky, transport
a využití resp. likvidaci komunálních odpadů, které vzniknou během výstavby a
provozu uvažovaného záměru a to případně ve spolupráci s obcí Pec p. Sn.
Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V ploše záboru pro novou dolní stanici lanové dráhy a při
zajištění nového průjezdného profilu k této nové stanici.
Obecné vlivy v celé ploše záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, nevýznamný, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Trvale.
Vliv částečně vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu
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6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru vykazuje minimální vlivy na horninové prostředí a to ve formě budování
základů nové dolní stanice a instalaci nových patek v některých úsecích lanové dráhy. Vlivy
na přírodní zdroje, kromě nevýznamných vlivů na vodu se nepředpokládají.
Hodnocení vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

Ve formě budování základů nové dolní stanice a instalaci
nových patek v některých úsecích lanové dráhy

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, malý, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby.
Vliv nevratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
7.1 Vlivy na faunu a flóru
Záměr je umístěn do území s velkou koncentrací přírodních hodnot. Nejvíce chráněných
druhů bylo zjištěno ve skupině ptáci (19 druhů), plazi (3 druhy), obojživelníci (2druhy).
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat negativní vliv na obojživelníky a plazi.
Pro ptáky je možné předpokládat tyto negativní vlivy v průběhu stavby.
Nebyl potvrzen výskyt cenných druhů lišejníků, případně mechů na betonových patkách
podpěr jak uvádí Houdek (2002).
Hluk vyvolaný donáškou materiálu na stavbu jednotlivých prvků (patek). Donáška bude
prováděna vrtulníkem z toho důvodu je možné provoz vrtulníku povolit až v mimohnízdním
období. Pro většinu druhů, především na počátku hnízdění, by hluk vyvolaný přelety
vrtulníku měl za následek opuštění hnízdišť, odstoupení od hnízdění případně opuštění
snůšek či mladých jedinců v hnízdě.
Letové trasy vrtulníku volit aktuálně podle podmínek na lokalitě tak, aby nedocházelo
k negativnímu ovlivnění druhů. Nejlépe po dohodě se správou KRNAP před započetím
prací. Odřezávání betonových patek a s ním spojený hluk strojů případně hluku
elektrocentrály jako zdroje elektrické energie. Pro tento negativní vliv platí totéž co pro
předchozí tj. realizace této části je možná pouze v mimohnízdním období.
Možná kontaminace ropnými látkami. Je nutné zabránit tomuto jevu. Nebezpečí pro všechny
živočišné i rostlinné druhy.
V průběhu stavby nevstupovat do přilehlých porostů kleče. Důvodem je možné vyrušování
druhů.
Barvu kabinek lanovky je třeba provést v nelesklém provedení (tzv. matová barva), která
nebude vyvolávat lesklý odraz při pohybu kabinky lanovky na slunci. Nelze připustit
velkoplošné využití výrazných, křiklavých barevných odstínů tj. např. červená, žlutá,
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fluorescenční typy barev atp. Doporučujeme použít neutrálních barev. Návrh konkrétního
barevného řešení povrchu kabiny lanovky doporučujeme řešit s odbornými pracovníky
správy KRNAP.
Z důvodu možného rozšíření po okolí je nutné při odřezávání patek kolem postavit mobilní
zástěnu, která omezí odletování obroušených prachových částí do okolí. Toto platí
především pro úsek Růžová hora – Sněžka.
Před zahájením prací na výkopu kanalizace je nutné provést kontrolu trasy a přemístit
chráněné druhy rostlin (především hořec tolitovitý, zvonek český – pokud bude jeho výskyt
kolidovat s trasou, případně další druhy, které nemohly být z důvodu termínu jejich výskytu
zjištěny).
Realizace vedení kanalizace musí být maximálně šetrná a v co nejkratším časovém termínu.
Za nejvhodnější považujeme provádění pouze kratších úseků, které bezprostředně po
položení trubek budou neprodleně zasypány. Výkopek neukládat na terén přímo, ale na
podklad, tak aby zbytky výkopku nepoškodily okolní terén.

Opatření pro snížení a eliminaci vlivů:
Z důvodu hluku vyvolaného pracovními stroji případně zdrojem energie a dopravním
mechanizmem (vrtulník) je možné stavbu provádět v období od 1.8. běžného roku do
30.11., případně do vytvoření souvislé sněhové pokrývky (omezení vlivů na ptačí
druhy). Letové trasy vrtulníku volit po dohodě se správou KRNAP.
Při používaní strojů s benzinovým (naftovým) motorem zabezpečit tyto před únikem
ropných látek (motorový olej, PHM).
V době provádění rekonstrukce co nejdůrazněji dbát na vyloučení vstupu osob do
porostů v okolí vlastní stavby zejména nad hranicí lesa a zabránění znečišťování na
živiny přirozeně chudého prostředí exkrementy – zabránění eutrofizaci vegetace
(např. instalací chemických toalet apod.).
Barvu kabinek lanovky je třeba provést v nelesklém provedení (tzv. matová barva),
která nebude vyvolávat lesklý odraz při pohybu kabinky lanovky na slunci. Nelze
připustit velkoplošné využití výrazných, křiklavých barevných odstínů tj. např.
červená, žlutá, fluorescenční typy barev atp. Doporučujeme použít neutrálních barev.
Návrh konkrétního barevného řešení povrchu kabiny lanovky doporučujeme řešit
s odbornými pracovníky správy KRNAP.
Případné odstraňování starých základových patek podpěr lanovky je třeba řešit pouze
odříznutím betonových patek cca v úrovni terénu, jejich vytrhávání je zcela nežádoucí
(zabránění erozi atd.).
Hloubení rýhy pro trasu kanalizace je třeba provádět s ohledem na maximální
zabránění erozi a splachům deponovaného materiálu (minimalizace časového úseku
mezi vykopáním a zahrnutím rýhy, zajištění okamžitého „ozelenění“ výkopu vegetací,
nejlépe s využitím drnů původní vegetace, skrytých před výkopem).
Z důvodu možného rozšíření po okolí je nutné při odřezávání patek kolem postavit
mobilní zástěnu, která omezí odletování obroušených prachových částí do okolí. Toto
platí především pro úsek Růžová hora – Sněžka.
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Před zahájením prací na výkopu kanalizace je nutné provést kontrolu trasy a přemístit
chráněné druhy rostlin (především hořec tolitovitý, zvonek český – pokud bude jeho
výskyt kolidovat s trasou, případně další druhy, které nemohly být z důvodu termínu
jejich výskytu zjištěny).
Realizace vedení kanalizace musí být maximálně šetrná a v co nejkratším časovém
termínu. Za nejvhodnější považujeme provádění pouze kratších úseků, které
bezprostředně po položení trubek budou neprodleně zasypány. Výkopek neukládat na
terén přímo, ale na podklad, tak aby zbytky výkopku nepoškodily okolní terén.

7.2 Vlivy na ekosystémy
Převážná část záměru prochází prvky nadregionálního územního systému ekologické
stability (viz mapa). Rekonstrukce nevytváří migrační bariéry a neomezuje nijak funkčnost
prvků územního systému ekologické stability.
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Hodnocení vlivu na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V ploše záměru a bezprostředním okolí.

Významnost a složitost vlivu

Vliv složitý, významný, podlimitní. Vykazuje
nadprůměrnou zranitelnost a rizikovost.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby.
Vliv vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

9. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Hodnocení bylo provedeno u následujících staveb:
1. Hodnocení vlivu lanové dráhy
2. Hodnocení vlivu horní stanice lanovky
3. Hodnocení vlivu mezistanice
4. Hodnocení vlivu dolní stanice
Míra a způsob ovlivnění oblastí navrhovanými stavbami :
Oblast A. Hluboce zaříznuté údolí Úpy:
Do oblasti vstupují objekty dolní části lanovky, budova dolní stanice lanovky.
Budova dolní stanice lanovky zasahuje do těchto typických znaků krajinného rázu oblasti:
-

liniový akcent tvoří odlesněné úzké dno údolí s bystřinnou řekou
charakter zástavby je maloměstský až nově venkovský
měřítko uspořádání je interiérové, až stísňující
charakter zástavby v údolí je řetězový
funkční typy běžných staveb jsou rekreační objekty, turistické základny apod., obytné
funkce jsou v menšině
hladina zástavby je jednopodlažní
tvar střechy převažuje sedlový a pultový s klasickými sklony
původní stavební materiál a jeho tvarosloví je roubené, později i kamenné, střechy
původně šindelové a plechové dnes často živičné
současný stavební materiál je cihelné zdivo, pohledový kámen a upravované dřevo
omítky jsou hladké, často s dřevěnými obklady

Umístění stanice je limitováno samotnou osou LD, délkou a šířkou technologie a okolního
provozu. Při protažení osy LD je objekt osazen do blízkosti stávající točny komunikace okolo
objektu Lesovna. Příjezd je možný pro imobilní a zásobování až k objektu i v zimních
měsících. Pro pěší turisty je objekt také dostupnější. Jako hlavní přístup pěších z města se
předpokládá obnovenou pěší cestou, nikoliv po silnici.
Vstupní část objektu je obrácena čelem k příchozím. Do objektu je umožněn vstup ve více
eko
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úrovních, z terénu do prostoru občerstvení a do veřejných WC a z přístupové rampy do
úrovně nástupiště lanové dráhy.
Výjezd kabin ze stanice je z vyšší úrovně z důvodů podjezdnosti a podchodnosti lanové
dráhy.

Budova v sevřeném údolí nebude mít žádné dálkové vlivy a je nutno ji tedy hodnotit pouze
z hlediska krajinného interiéru. Stavba je v proporcích vycházejících z potřeb technologie
moderní, ale umírněná, naplňující všechny důležité stavební typické znaky, i když
nedodržuje maloměstský a venkovský typ zástavby. Její vliv v daném prostoru proto nelze
hodnotit jako výrazněji negativní.

Dolní část lanové dráhy zasahuje do těchto typických znaků krajinného rázu oblasti:
- horizont se ztrácí v horní třetině svahů a nepostižitelný
- mikroreliéf je členitý a nepřehledný
- krajinná matrice je tvořena velkoplošnými bloky lesních porostů s ostrovy holin
- liniový akcent tvoří odlesněné úzké dno údolí s bystřinnou řekou
- měřítko je interiérové, až stísňující
- hrany bloků lesních porostů tvoří lesní cesty a svážnice, na dně údolí řeka a odlesněné
dno údolí
- hrany jsou výrazné
- orientace hran pozemků v lesích jsou od spádnicových po šikmé a vrstevnicové
- vnitřní prostředí ploch lesů je zapojené s podrostem a i díky reliéfu neprůhledné, i
odlesněné dno údolí je pohledově členité a uzavřené
- funkční typy výjimečných staveb jsou velmi individuální, bez slohového vrstvení,
převažuje však romantismus alpského typu a moderní stavby současnosti
Vlivy lanové trati v zalesněném dolním úseku (dolní stanice – mezistanice Růžová hora) se
nijak neprojeví, lanová trať prakticky nepřesáhne koruny okolních stromů a kromě
cestujících na lanové dráze nevykazuje žádné možné vizuální vlivy.
Oblast B. Vysoko položené plošiny Sněžky
Do oblasti vstupují objekty horní části lanovky a budovy mezistanice a horní stanice lanovky.
Mezistanice zasahuje do těchto typických znaků krajinného rázu oblasti :
-

-

krajinná struktura je tvořena velkoplošným členěním, oddělujícím hranici lesa (místy
uměle sníženou) směrem do údolí a náhorní travnato- kamenitou planinou nad jeho
hranicí
v horní polovině svahu jsou časté i velkoplošné mýtiny, původně pro horské lukaření,
dnes pro rekreaci
měřítko uspořádání velké až monumentální
hrany bloků pozemků jsou pouze okraje lesů a účelové cesty
hrany jsou mimo okrajů lesa nevýrazné
vnitřní prostředí lesů je zapojené a neprůhledné, holiny jsou naopak otevřené a
nečleněné

Objem současného objektu stanice bude z velké části zachován, pouze bude osazena nová
technologie lanové dráhy. Nástupiště a technologie je z důvodů minimalizace (eliminace)
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zásahů do terénu na výjezdu na Sněžku osazena o 2,8 m výš nad stávající úroveň
nástupiště. Výškové osazení technologie si vyžádalo dispoziční změny v objektu, což
ovlivnilo i nové umístění vstupu do objektu z východní strany.

Horní část lanové dráhy a horní stanice zasahuje do těchto typických znaků krajinného rázu
oblasti:
- tvar horizontu je typicky velehorský, s dramatickým členěním táhlých hřbetů
- území je zdaleka viditelné
- charakter sporadické rozptýlené zástavby je typický pro horské chaty
- měřítko uspořádání monumentální
- hrany bloků pozemků jsou pouze okraje lesů a porostů kleče a účelové cesty
- hrany jsou mimo okrajů lesa nevýrazné
- zástavba se typicky soustřeďuje na vrcholech a je zdaleka viditelná
- funkční typy výjimečných staveb jsou především sportovní zařízení (lanovky, vleky a
jejich stanice, meteorologické stanice apod.)
- výsledný slohový charakter staveb je moderní, často charakteru otevřených technologií
U lanové trati v horním úseku (mezistanice Růžová hora – horní stanice Sněžka), která je již
ve vizuálně velmi atraktivní poloze zejména v blízkých pohledech dochází k následujícím
jevům:
Snížení počtu podpěr z 23 na 18, což lze hodnotit jako příznivý vliv.
Dále zde dochází ke změnám ve výšce transportního lana, které jsou způsobeny požadavky
nové technologie. Přehled změn výšky lana ilustruje následující tabulka.
Číslo
podpěry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

STÁVAJÍCÍ LD
Výška
Označení lana (m)
7,1
P1
8,9
P2
10,4
P3
11,5
P4
11,4
P5
6,6
P6
12,0
P7
10,6
P8
10,8
P9
11,4
P10
12,3
P11
7,8
P12
11,4
P13
8,0
P14
12,6
P15
7,8
P16
12,6
P17
6,2
P18
9,7
P19
7,1
P20
7,0
P21

Typ
tlačná

tlačná

tlačná
tlačná
tlačná
tlačná

Číslo
podpěry
lano
2
3
4
5
lano
6
7
8
9
lano
10
11
12
13
lano
14
15
16
17
18
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NOVÁ LD
Výška lana
(m)
Typ
4,6
11,8
12,1
12,1
10,3
9,2
12,3
12,3
10,6
12,3
9,2
9,8
12,9
10,7
12,1
11,5
9,5
9,7
10,5
8,3
*
9,7
*

Rozdíl
(m)
-2,5
2,9
1,7
0,6
-1,1
2,6
0,3
1,7
-0,2
0,9
-3,1
2,0
1,5
2,7
-0,5
3,7
-3,1
3,5
0,8
1,2
2,7

OZNÁMENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

-

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

6,8
14,2
22.
P22
tlačná
lano
8,0
10,0
23.
P23
19
Průměr
* výška upravena na základě žádosti KRNAP dle Připomínek z 23.7.2007

7,4
2,0
1,2

V průměru dojde ke zvýšení výšky lana nad terénem o 1,2 m. Vzhledem k délce trati a
nižším nebo žádným souvislým porostům se jedná o velmi malou změnu, která se
v dálkových pohledech a pohledech ze střední vzdálenosti neprojeví, v blízkých pohledech
by byla pozorovatelná jedině za předpokladu možného srovnání. Prakticky zde však nedojde
k žádným změnám v panoramatických pohledech, narušení horizontu nebo dokonce
změnám v charakteru krajiny nebo krajinného rázu.
Dále dojde ke změně v charakteru a počtu jedoucích kabinek. Stávající dvousedačky budou
nahrazeny polovičním počtem čtyřmístných kabinek. Tuto změnu lze hodnotit jako spíše
příznivou z hlediska pohledového vjemu modernější technologie a nižší frekvence, na druhé
straně jako mírně nepříznivou z hlediska většího objemu přepravního prostředku.
Horní stanice
Objem objektu je maximálně zachován, pouze je osazena nová technologie a rozšíření
objektu v místech nástupiště a výstupiště ve formě dvou kvádrů (technologie a nástupiště).
Jsou zachovány základní principy dispozičního uspořádání.

Závěr:
Z rozborů vlivů jednotlivých staveb na krajinný ráz vyplývá, že vlivy uvažovaného záměru na
krajinu a krajinný ráz budou minimální a spíše příznivé ve srovnání se stávajícím stavem
Hodnocení vlivu na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V nejbližším okolí záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv složitý, málo významný, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Trvale.
Vliv nevratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu
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10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Rekonstrukce lanové dráhy ani její samotný provoz nijak neovlivní hmotný majetek (mimo
vlastní lanovou dráhu) ani kulturní památky v dané oblasti. Při provádění zemních prací je
nutno řídit se zákonem č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/92 Sb.
(§ 23 odst. 2). Jedná se zejména o povinnost ohlásit případný archeologický nález.
Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

Lokální v prostoru záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, nevýznamný, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Trvale.
Vliv nevratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu
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Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Hodnocení vlivu na zdraví:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V bezprostředním okolí záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, nulový až nepatrný, hluboce podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv se bude opakovat v době výstavby a provozu
záměru.
Vliv vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Hodnocení vlivu na ovzduší:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V bezprostředním okolí záměru a komunikací
souvisejících s dopravou záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, nevýznamný, hluboce podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv se bude opakovat v době výstavby.
Vliv vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic významnými nepříznivými vlivy
nepřichází v úvahu

Hodnocení vlivu hluku:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V bezprostředním okolí záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, významný, podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv se bude opakovat v době výstavby a provozu
záměru.
Vliv vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Hodnocení vlivu na vodu:
Kritérium

Hodnocení
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Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V ploše záměru a jejím bezprostředním okolí.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, nepatrný, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv se bude opakovat v době výstavby a provozu
záměru.
Vliv částečně vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Hodnocení vlivu na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V ploše záboru pro novou dolní stanici lanové dráhy a při
zajištění nového průjezdného profilu k této nové stanici.
Obecné vlivy v celé ploše záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, nevýznamný, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Trvale.
Vliv částečně vratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Hodnocení vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

Ve formě budování základů nové dolní stanice a instalaci
nových patek v některých úsecích lanové dráhy

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, malý, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby.
Vliv nevratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Hodnocení vlivu na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V ploše záměru a bezprostředním okolí.

Významnost a složitost vlivu

Vliv složitý, významný, podlimitní. Vykazuje
nadprůměrnou zranitelnost a rizikovost.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby.
Vliv vratný.
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Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Hodnocení vlivu na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

V nejbližším okolí záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv složitý, málo významný, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Trvale.
Vliv nevratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem
k zasaženému území a populaci.

Lokální v prostoru záměru.

Významnost a složitost vlivu

Vliv jednoduchý, nevýznamný, podlimitní.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Trvale.
Vliv nevratný.

Významné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Hodnocený záměr nemá přímé ani nepřímé přeshraniční vlivy na životní prostředí. Jediným
možným vlivem může být vyšší atraktivnost tohoto střediska cestovního ruchu pro naše i
zahraniční návštěvníky.
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Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

Reálnými riziky jsou:
Požár. Může vzniknout v důsledku mimořádné události – havárie. Například poruchy
elektroinstalace, havárie dopravního prostředku, nedbalostí zaměstnance v jednotlivých
provozech. Vznik požáru je možné eliminovat instalovanou technologií, pravidelnými
revizemi nejen instalace, ale i provozu nejen v souvislosti s kolaudačním řízením. Dále
systematickým respektováním a dodržováním příslušných norem, včetně objektivním
omezením manipulace s pohonnými nebo jinými hořlavými látkami, včetně vybavení všech
objektů hasícími prostředky. Vznik požáru může souviset s vadami materiálu, zlým nebo
teroristickým útokem, pádem letadla - vrtulníku apod.
Projektová dokumentace musí zajistit navržení a následné schválení způsobu řešení
protipožárního zabezpečení, včetně požárního a provozního řádu, požárních a
poplachových směrnic a i plánu havarijních opatření.
Malé, přesto v mimořádných případech potenciálně možné riziko požáru, může souviset s
požárem sousedních objektů. Zejména v případě mimořádně nepříznivých klimatických –
povětrnostních podmínek. I na tyto případy musí být pamatováno při volbě stavebních
materiálů, vzdálenosti od sousedních objektů.
Únik ropných látek je reálným rizikem, může k němu dojít v důsledku havárie dopravního
prostředku (rolba, sněžný skútr) nebo jiného prostředku s pohonem na bázi ropných látek s
oprávněním vjezdu do areálu dotčeného území. Vždy reálné poškození těmito látkami může
souviset s vadami materiálu, teroristickým útokem, pádem letadla - vrtulníku apod. V tomto
případě také hrozí kombinace obou předchozích rizik provozu.
Havárie LD v podobě zastavení jejího provozu může vzhledem k mnohonásobnému jištění
všech komponent, technologických částí atp., souviset pouze s teroristickým útokem,
přírodní katastrofou, pádem letadla atp. Pro všechny podobné a reálně možné situace v
podmínkách schváleného provozu obdobných zařízení je uloženo mít zpracován předem
schválený evakuační plán, který řeší všechny tyto nastalé situace.
Havárie vlivem mimořádných povětrnostních podmínek nelze nikdy zcela vyloučit. Je
však snahou vzniku těchto mimořádných situací prostřednictvím zvolených technologií,
způsobu realizace – výstavby jednotlivých staveb, jako i konkrétních terénních úprav
předcházet.
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Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Pro fázi přípravy:
Opatření

V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů a pro ostatní
látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.

Opatření

V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám
včetně průběžně skladovaných množství; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s příslušnými
vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového hospodářství.

Opatření

Opatření

Opatření

Zpracovat provozní řád zásobování a plnění případné elektrocentrály nebo
jiných ručních zařízení se spalovacím motorem ropnými látkami
(transportní kanistr, jeho plnění, úkapová miska, záchytná vana apod.)
včetně havarijního plánu.
V dalších stupních projektové dokumentace zajistit osazení staveniště
dostatečným množstvím sociálních zařízení (např. chemické WC).
Zpracovat provozní řád systému nakládání se splaškovými odpadními
vodami.

Opatření

Před zahájením realizace záměru bude vyřízena výjimka z ochranných
podmínek KRNAP v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění
pro vstup a činnost výstavbových pracovníků do prostoru záměru.

Opatření

Všichni výstavboví pracovníci budou ve spolupráci s KRNAP prokazatelně
poučeni o pohybu a chování na území KRNAP a v jeho jednotlivých zónách
v návaznosti na požadavky zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, zásady
ochrany KRNAP a podmínky výše uvedené výjimky.

Opatření

Opatření

V dalších stupních projektové dokumentace řešit třídění, sběrné
prostředky, transport a využití resp. likvidaci komunálních odpadů, které
vzniknou během výstavby a provozu uvažovaného záměru a to případně ve
spolupráci s obcí Pec p. Sn.
Barvu kabinek lanovky je třeba provést v nelesklém provedení (tzv. matová
barva), která nebude vyvolávat lesklý odraz při pohybu kabinky lanovky na
slunci. Nelze připustit velkoplošné využití výrazných, křiklavých barevných
odstínů tj. např. červená, žlutá, fluorescenční typy barev atp.
Doporučujeme použít neutrálních barev. Návrh konkrétního barevného
řešení povrchu kabiny lanovky doporučujeme řešit s odbornými
pracovníky správy KRNAP.
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Pro fázi výstavby:
Opatření

Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů,
resp. materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
půdy, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní
skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.

Opatření

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob
jejich likvidace.

Opatření

Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006
Sb., tj. zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a
respektování hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.

Opatření

Všechny sypké materiály, které by mohly být zdrojem nadměrné prašnosti
budou chráněny např. zaplachtováním.

Opatření

Staveniště bude vhodným způsobem zajištěno před vstupem
nepovolaných osob.

Opatření

Patky v dolním i horním úseku, využité i bez využití, budou posouzeny
odborníky na výskyt vegetace na betonu a poté bude rozhodnuto o jejich
odstranění. Vlastní odstranění nadzemních částí patek bude probíhat ze
země pouze lidskou silou za pomoci ručních elektrických bouracích kladiv.
Před započetím bouracích prací bude položena ochranná geotextílie do
výseku mezi patkami a položena ochrana vždy ke každé právě bourané
patce v pásu cca 600mm. Vybouraná suť bude shromaždovaná uprostřed
patek do přepravních vaků umístěných na ochranné textílii a po naplnění
odvážena vrtulníkem - viz princip odvozu suti z České boudy. Po odbourání
dané patky nebo na konci pracovního dne budou všechny ochranné textílie
vně obrysu vymezeného patkami odstraněny. Dostupnými prostředky bude
zabráněno sypání sutě mimo vaky a textílii.

Opatření

V horním úseku je stanoveno omezení, kdy je nutno pro podpory využít
stávající polohy patek. Stávající nadzemní části budou odstraněny výše
popsaným způsobem, podzemní část bude využita v maximálním rozsahu
s ohledem na konkrétní stav jednotlivých částí betonové konstrukce.
V úseku až po nový sloup č.10 (stávající č. 12) je možno pro založení použít
celou plochu vymezenou půdorysem patek. V úseku od sloupu č.11
(stávající č. 13) je možno pro založení použít pouze plochu vymezenou
jednotlivými patkami. Jednotlivé patky budou dle konkrétních zatížení
upraveny tak, aby byly schopné přenést nové zatížení. Stavební činnost
bude soustředěna do středu patky případně k jednomu boku aby nedošlo k
poškození porostu. Doprava materiálu bude vzdušnou cestou - letecky.

Opatření

Demontáž nepotřebných částí budovy horní stanice a mezistanice bude
prováděna za pomoci ručních nástrojů formou postupného rozebírání.
Rozebraný materiál bude maximálně využit a přesun hmot bude omezen na
minimum. Nepotřebný materiál bude ukládán do přepravních vaků a
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odvážen vzdušnou cestou. Ke skladování materiálu bude v maximální míře
využita stávající zastavěná plocha, případně těsné sousedství stavby. Nový
materiál bude dopravován opět vzdušnou cestou.
Opatření

U dolní stanice bude na nezbytné minimum omezena činnost na stranách
objektu k lesnímu porostu.

Opatření

Při výstavbě kanalizace RH - Pec bude hloubení rýh prováděno pouze za
pomoci ručních nástrojů. V dolním úseku bude společně s kanalizací
provedena i vodovodní přípojka pro novou dolní stanici LD.

Opatření

Z důvodu hluku vyvolaného pracovními stroji případně zdrojem energie a
dopravním mechanizmem (vrtulník) je možné stavbu provádět v období od
1.8. běžného roku do 30.11., případně do vytvoření souvislé sněhové
pokrývky (omezení vlivů na ptačí druhy). Letové trasy vrtulníku volit po
dohodě se správou KRNAP.

Opatření

Při používaní strojů s benzinovým (naftovým) motorem zabezpečit tyto
před únikem ropných látek (motorový olej, PHM).

Opatření

V době provádění rekonstrukce co nejdůrazněji dbát na vyloučení vstupu
osob do porostů v okolí vlastní stavby zejména nad hranicí lesa a
zabránění znečišťování na živiny přirozeně chudého prostředí exkrementy
– zabránění eutrofizaci vegetace (např. instalací chemických toalet apod.).

Opatření

Případné odstraňování starých základových patek podpěr lanovky je třeba
řešit pouze odříznutím betonových patek cca v úrovni terénu, jejich
vytrhávání je zcela nežádoucí (zabránění erozi atd.).

Opatření

Hloubení rýhy pro trasu kanalizace je třeba provádět s ohledem na
maximální zabránění erozi a splachům deponovaného materiálu
(minimalizace časového úseku mezi vykopáním a zahrnutím rýhy, zajištění
okamžitého „ozelenění“ výkopu vegetací, nejlépe s využitím drnů původní
vegetace, skrytých před výkopem).

Opatření

Z důvodu možného rozšíření po okolí je nutné při odřezávání patek kolem
postavit mobilní zástěnu, která omezí odletování obroušených prachových
částí do okolí. Toto platí především pro úsek Růžová hora – Sněžka.

Opatření

Před zahájením prací na výkopu kanalizace je nutné provést kontrolu trasy
a přemístit chráněné druhy rostlin (především hořec tolitovitý, zvonek
český – pokud bude jeho výskyt kolidovat s trasou, případně další druhy,
které nemohly být z důvodu termínu jejich výskytu zjištěny).

Opatření

Realizace vedení kanalizace musí být maximálně šetrná a v co nejkratším
časovém termínu. Za nejvhodnější považujeme provádění pouze kratších
úseků, které bezprostředně po položení trubek budou neprodleně
zasypány. Výkopek neukládat na terén přímo, ale na podklad, tak aby
zbytky výkopku nepoškodily okolní terén.

Pro fázi provozu:
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Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití, na
skládku ukládat až nevyužitelné zbytky.

Jiná opatření:
Jiná opatření se nepožadují.
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Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů

Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
−

literární údaje (viz seznam literatury)

−

terénní průzkumy

−

osobní jednání

Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97.
Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu Hluk+, verze 7.16 profi
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 :
10 000, Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní
hydrogeologická mapa 1: 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 :
2000.
Seznam použité literatury
LIBERKO, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, 1991
Metody výpočtu a právní aspekty rozptylových studií v ochraně ovzduší, Finish Pardubice,
1994
MÍCHAL. I. A KOL.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR Praha, 1991
ŘÍHA, J.: Vliv investic na životní prostředí (Teorie a metodologie procesu E.I.A.), ČVUT
Praha, 1992
VORÁČEK V. A KOL.: Rukověť EIA hodnocení vlivů na životní prostředí, Praha 1993
Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2005, Ředitelství silnic a dálnic Praha,
2006
Územní plán sídelního útvaru Pec pod Sněžkou
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Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, zápachu a hluku jsou postaveny na
základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim
třeba také přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 15 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
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ČÁST E
Porovnání variant řešení záměru
Z hlediska charakteru oznamovaného záměru, tj. rekonstrukce lanové dráhy ve stávající
trase, oznamovatel nepředpokládá více variant záměru.
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ČÁST F
Závěr
Předložené oznámení se zabývá hodnocením vlivů Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku
ve stávající trase s umístěním nástupní stanice u Lesovny na životní prostředí.
Výstavba a provoz lanové dráhy nebude mít významné negativní vlivy na životní prostředí.
Ovlivnění jednotlivých složek a charakteristik životního prostředí lze označit za
akceptovatelné.
Pro omezení možných negativních důsledků jsou navrhována opatření, jejichž respektování
umožní omezit negativní vlivy záměru i riziko bezpečnosti provozu na přijatelnou míru.
Konečné závěry oznámení platí za předpokladu správnosti veškerých vstupních dat a
informací v ní uváděných. Pokud by v dalších fázích poznání řešené problematiky došlo k
upřesnění nebo ke změně uvedených předpokladů, nebo se objevily odchylky oproti
poznatkům uvedeným v tomto oznámení, bylo by nutné tyto závěry aktualizovat s ohledem
na nové poznatky a informace.
Na základě doložených údajů a při respektování prezentovaných podmínek lze učinit závěr,
že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy, a proto lze
d o p o r u č i t realizaci Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku ve stávající trase
s umístěním nástupní stanice u Lesovny k realizaci.
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ČÁST G
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Oznamovaný záměr představuje rekonstrukci dvou-úsekové lanové dráhy Pec pod Sněžkou
– Růžová hora – Sněžka ve stávající trase s přemístěním nástupní stanice k objektu
Lesovna a tím prodloužením trasy 1. úseku. Stanice Růžová hora jako mezistanice a
výstupní stanice na Sněžce zůstanou umístěny na stávajících místech.
Lanová dráha
- technologie LD

4-místná kabinková lanová dráha

- nástupní stanice

Pec pod Sněžkou

- přestupní stanice

Růžová hora

1354 m n.m.

- výstupní stanice

Sněžka

1594 m n.m.

- teoretická přepravní kapacita

250 osob/hod.

- dopravní rychlost

5,0 m/s

- počet vozů pro cestující

1. úsek

15 + 1 rezerva

2. úsek

17 + 1 rezerva

voda

2

splašky

2

servisní (montážní)

4

pro vozíčkáře

2

zásobování

2

- počet vozů nákladních

830 m n.m.

min 12 vozů (upravených kabin)
celkem
- doba jízdy

46 kabin (vozů)

Pec pod Sněžkou – Růžová hora

7,38 min.

Růžová hora – Sněžka

8,24 min

Dolní stanice Pec pod Sněžkou
Slouží pro umístění technologie lanovky a pro nástup a výstup osob z kabinek lanové dráhy.
K základní funkci objektu jsou přičleněny nutné provozy depa, skladů a zázemí lanové
dráhy, rychlého občerstvení a veřejných WC.
zastavěná plocha

1070,58 m2

užitná plocha

1870,70 m2

obestavěný prostor

8650,46 m3

Mezistanice Růžová hora
Slouží pro umístění technologie lanovky a jejich pohonů, k nástupu, výstupu a přestupu
osob do kabinek lanové dráhy. V objektu jsou umístěny prostory depa pro uskladnění
kabinek, dílny, nocležna, denní místnost, rozvodna NN, rozvodna VN a trafostanice, WC pro
veřejnost.
stávající
zastavěná plocha

návrh
2

964,80 m

892,44 m2
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827,81 m2

1143,72 m2

obestavěný prostor

6517,62 m3

6853,66 m3
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Horní stanice Sněžka
Slouží pro umístění technologie lanovky a pro nástup a výstup osob z kabinek lanové dráhy.
V objektu jsou umístěny bufet, rozvodna NN, VN a trafostanice, prostory pro uskladnění
vody a splašků, WC pro veřejnost, velín a denní místnost pro osádku lanovky.
stávající

návrh

zastavěná plocha

2

446,90 m

423,85 m2

užitná plocha

580,51 m2

457,55 m2

obestavěný prostor

2874,36 m3

2766,96 m3

Záměrem investora je rekonstruovat stávající dvou-úsekovou lanovou dráhu na Sněžku
s přemístěním nástupní stanice k objektu Lesovna.
Předložený investiční záměr vyplývá z mnoholetých diskusí a jednání představitelů města
Pec pod Sněžkou a vlastníka LD Sněžka, servisní organizace zajišťující provoz LD – a.s.
Lanová dráha Sněžka na straně jedné a představiteli Správa Krkonošského národního parku
na straně druhé s cílem nalézt oboustranně akceptovatelné řešení pro rekonstrukci LD.
Zároveň v rozsahu a možnostech poskytovaných služeb uchránit před negativními vlivy
návštěvníků tohoto střediska nejcennější části přírody v jeho okolí a nahradit původní
dožívající LD, vytvořit ekonomické předpoklady pro její náhradu a současně zkvalitnit
nabídku služeb.
Z hlediska charakteru oznamovaného záměru, tj. rekonstrukce lanové dráhy ve stávající
trase, oznamovatel nepředpokládá více variant záměru.
Vzhledem k umístění záměru v extrémně atraktivním přírodním prostředí byla stanoveny
řada podmínek pro snížení a maximální eliminaci vlivů na životní prostředí.
Zpracovatelé oznámení soudí, že za podmínek, uvedených v předloženém oznámení, je
možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných
podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.
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ČÁST H
Přílohy:
1. Vyjádření Městského úřadu – stavebního úřadu Pec pod Sněžkou a Obecního úřadu –
stavebního úřadu Horní Maršov z hlediska souladu záměru s územním plánem
2. Stanovisko Správy Krkonošského národního parku kraje z hlediska významného vlivu na
lokality Natura 2000
3. Situace širších vztahů
4. Situace trasy lanové dráhy Sněžka – nový stav M 1 : 2 000
5. Zábory PUPFL
6. Fotodokumentace
7. Hluková studie
8. Měření akustické situace technologického zařízení LD
9. Posouzení významnosti vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
10. Biologické posouzení
Datum zpracování oznámení: 03.10.2007
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel oznámení
- držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 a §24 zák. č. 100/2001
Sb. - č. osvědčení 5278/850/OPV/93
Bydliště: Šafaříkova 484, 500 02 Hradec Králové
tel: 498 500 363, 603 224 626, fax: 498 500 320, e-mail: ekoteam@wo.cz

Ing. Michal Plodek – vlivy hluku
Bydliště: Jiřího Purkyně 492, 500 02 Hradec Králové
tel: 498 500 363, e-mail: ekoteam@wo.cz
Bílek Ondřej, RNDr. (autorizovaná osoba podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., rozhodnutí
MŽP, č.j. 630/519/05)
GeoVision s. r. o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.: 724 088 651; bilek@geovision.cz

Veselý Jiří, RNDr. (autorizovaná osoba podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., rozhodnutí
MŽP, č.j. 630/709/05)
Čeperka, Vrchlického ul. 92, Tel :731 184 723, Email: vesely.jiri@seznam.cz
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Fotodokumentace

Stávající dolní stanice lanovky

Dolní úsek lanovky

Hořec tolitovitý na dolním úseku

Mezistanice na Růžové hoře

2

Horní úsek lanovky

Horní stanice lanovky na Sněžce

Aktuální zástavba vrcholu Sněžky

3

HLUKOVÁ STUDIE
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Hluková studie
Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku
ve stávající trase s umístěním nástupní stanice u Lesovny

Oprávněná osoba - zhotovitel:
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Spolupráce: Ing. Michal Plodek
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HLUKOVÁ STUDIE

Metodika výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt HLUK+
pásma, verze 7.16 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 4 má v sobě
zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Kozák J.,Liberko M.,
Zpravodaj MŽP ČR č.3/1996, časopis Planeta 2/2005).
Při výpočtech LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce
používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových
staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985). Z těchto
principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu HLUK+.
Ten lze ve stručnosti popsat takto:
1.

V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem

2.

Počítají se hodnoty akustického tlaku A

3.

Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena jak návaznost na
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, tak možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových
zdrojů.

4.

Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí

5.

Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji
hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu,
udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je
akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Základní a legislativou akceptované výpočtové postupy existují pro celou oblast zjišťování
vlivu pozemní dopravy na stav akustické situace v území.
Standardní výpočtovou metodiku tvoří “ Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z
dopravy” z roku 1991, které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z
dopravy silniční, železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a
odstavných plochách pro osobní dopravu. Navazujícím materiálem ke zmíněným
výpočtovým postupům je samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy při
navrhování protihlukových ochranných opatření. V březnu 1996 byla ve Zpravodaji MŽP ČR
číslo 3/96 vydána “Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy”, která obsahuje
upřesněné a rozšířené výpočtové postupy pro výpočet hluku silniční dopravy. Tato
novelizace nahrazuje původní výpočtové postupy hluku silniční dopravy, které byly uvedeny
v “Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy” z roku 1991.
Poslední novela této metodiky byla zveřejněna v časopise Planeta 2/2005.
Používání původní metodiky i její novely pro účely hygienického posuzování přípustnosti či
nepřípustnosti stavu akustické situace v území bylo schváleno hlavním hygienikem ČR,
naposledy jeho dopisem čj.HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996.
K původní metodice i novele metodiky výpočtu hluku silniční dopravy existuje její
programová reprezentace ve formě programového produktu HLUK+, který se na základě
metodického pokynu hlavního hygienika ČR stal jednotnou metodikou pro účely státního
zdravotního dozoru.

eko

3 team

OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB.

-

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

HLUKOVÁ STUDIE

Základním hlediskem pro vyhodnocení rozsahu akustických důsledků záměrů na stav
akustické situace v území by měl být počet osob zasažených hlukem, resp. plošná velikost
území zasaženého hlukem.
Volba jednoho z uvedených kriterií (nebo v některých případech i použití obou kriterií) by
pak měla záviset na povaze záměru, tj. na tom, zda se záměr může více projevit v oblasti
zasažení obyvatelstva hlukem, nebo v oblasti velkoplošných dopadů v krajině.
Ve zmíněném druhém případě pak jde o zprostředkovaný projev antropogenního tlaku na
krajinu.
Pro oblast silniční dopravy je použitelným postupem, který má již i kodifikovaný charakter,
metodika “ Zjišťování počtu osob a velikosti území zasažených nepřípustně vysokými
hodnotami hluku silniční dopravy”.
Tato metodika byla uveřejněna v příloze Zpravodaje MŽP ČR číslo 3/1996.
Poslední novela této metodiky byla zveřejněna v časopise Planeta 2/2005.
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Limity nejvýše přípustných ekvivalentních hladin hluku v území
Základní právní předpis představuje zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(zák. č. 274/2003 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, kde se pro oblast Hluku a vibrací v § 30
a 31 stanoví:
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,
vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká
hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu
stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené
prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní
prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž
hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce,
s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se
rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové
místnosti, s výjimkou pro místnosti ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace
pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva
souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické
limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže
osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí
poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže
fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím.

V prováděcím předpisu, kterým je nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací se podrobně definují základní pojmy a hygienické limity:
Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru.
§10 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A
LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích4), s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h)5).
(2) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze
stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde-li o hluk s tónovými složkami
nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo
zpěv; za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč. Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož
kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících
třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedících třetinooktávových
pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu
LAeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení.
§11Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími
při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při
sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
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(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin
s hmotností pod 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou
hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h)
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny hluku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další
korekce - 12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další
korekce – 5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní
dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se
vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový
den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že
s k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku
A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft 10 Hz až 160 Hz
ft [Hz]

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

LPS [dB]

92

87

83

74

64

56

49

43

42

40

38

36

34

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Část A
Doba pobytu

Korekce v dB

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

0

22.00 a 6.00
hodinou

-15

Operační sály

po dobu používání

0

Lékařské vyšetřovny, ordinace

po dobu používání

-5

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

0+)

22.00 a 6.00
hodinou

-10+)

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

+10

22.00 a 6.00
hodinou

0

Druh chráněného vnitřního prostoru

Nemocniční pokoje

Obytné místnosti

Hotelové pokoje

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí,
mateřských škol a školských zařízení,

+5

Koncertní síně, kulturní střediska

+10

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení,
kavárny, kavárny, restaurace

+15

Prodejny, sportovní haly

+ 20
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Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený
používáním chráněné místnosti.
+)

Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní
komunikace“), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce
+5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a
zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Část B
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ],
kde
t1

je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou,

LAeq,T

je hygienický limit stanovený podle § 10 odst. 2

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Část A
Korekce
[dB]

Druh chráněného prostoru
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

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

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 6), s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

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

3)

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

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy starou hlukovou zátěží se
rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který v chráněných venkovních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového
povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení
pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru
staveb a chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro
hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB ]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5
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Část C
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ],
kde
t1

je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou,

LAeq,T

je hygienický limit stanovený podle § 11 odst. 3

Část D
Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte ze vztahů
LCeq,T = 2,0 LCE – 93 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)

pro LCE > 100 dB

nebo
LCeq,T = 1,18 LCE – 11 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)

pro LCE < 100 dB

kde N je počet impulsů za dobu T[s, N0=1 a T0=1 s.]

Z uvedeného přehledu v podstatě jednoznačně vyplývá, že v okolí dolní stanice lanové
dráhy s průmyslovým zdrojem hluku ve vztahu k venkovnímu prostoru (chráněnému
venkovnímu prostoru a chráněnému venkovnímu prostoru staveb – prostor do vzdálenosti 2
m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb) platí limit LAeq = 50 dB(A) pro
den a LAeq = 40 dB(A) pro noc.
Lanová dráha bude provozována pouze ve dne. Provoz v noční době není uvažován a tudíž
není předmětem předkládané hlukové studie.
Jako základní limity byly tedy použity následující hodnoty pro denní dobu :

LAeq = 50 dB(A)
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Řešené varianty
Provoz rekonstruované lanové dráhy na Sněžku se dostává do možného kontaktu s obytnou
zástavbou pouze v prostoru nově navržené dolní stanice v Peci pod Sněžkou. Předkládaná
hluková studie tedy hodnotí pouze akustickou situaci v okolí nové dolní stanice lanové
dráhy, a to v jedné variantě pro denní dobu.
Konkrétně se jedná o zhodnocení možného negativního ovlivnění stávajícího obytného
objektu Lesovna, nacházejícího se v blízkosti nově navrhované dolní stanice lanové dráhy,
hlukem z technologie lanové dráhy.

Vstupní data
Pro zpracování hlukové studie jsme vycházeli z následujících údajů o způsobu provozu
lanové dráhy poskytnutých investorem záměru.

Průmyslové zdroje hluku
Akustické parametry zdroje hluku
Zdroj hluku

Hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 2 m LR v dB(A)

Hladina akustického výkonu
LW v dB(A)

Technologie lanové dráhy

75

92

Použité indexy vzduchové neprůzvučnosti:
- střešní konstrukce

Rw = 19 dB

- prosklený obvodový plášť

Rw = 30 dB

Index vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště se počítal podle standardního vzorce
pro podélně složené konstrukce:
n

R = 10 * log S − 10 * log ∑ Si *10

− Ri
10

n =1

Vypočítané indexy vzduchové neprůzvučnosti podélně složené konstrukce :
Stěna

Index vzduchové neprůzvučnosti (dB)

Jihovýchodní stěna dolní stanice

21,7

Severovýchodní stěna (otevřená)

0
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Referenční body
Pro výpočet byly zvoleny referenční body s označením RB č.1 – 4 u objektu Lesovna. Jedná
se o body na hranici chráněného venkovního prostoru staveb (2 m před fasádou ve výšce
1,5, 4,5 a 7,5 m nad terénem), na straně přivrácené k posuzované dolní stanici lanové dráhy
jako zdroji hluku.
Referenční body dokumentuje následující obrázek:

Venkovní terén byl ve výpočtu uvažován jako terén pohltivý.
Na základě výpočtu s pomocí programu Hlukplus pásma verze 7.16 profi byl proveden
výpočet izofon a bodů výpočtu pro objekt Lesovny ležící v nejbližším okolí dolní stanice
lanové dráhy.
Výpočet byl proveden pro rok 2010 v souladu s platnou metodikou.
Ve všech variantách bylo provedeno grafické znázornění izofon (čára spojující místa se
stejnou ekvivalentní hladinou hluku), pásem hluku a výpis zadání a výsledků, které jsou
uvedeny v příloze.
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech
výpočet pomocí Hlukplus pásma v.7.16 profi
RB

Souřadnice

Výška
(m)

LAeq – dB(A)

(m)
x

y

hladina hluku

1

1,5

24,4

66,9

42,5

1

4,5

24,4

66,9

42,5

1

7,5

24,4

66,9

42,4

2

1,5

25,1

60,5

42,4

2

4,5

25,1

60,5

42,4

2

7,5

25,1

60,5

42,4

3

1,5

21,2

57,4

39,6

3

4,5

21,2

57,4

39,6

3

7,5

21,2

57,4

39,5

4

1,5

19,2

69,0

39,5

4

4,5

19,2

69,0

39,5

4

7,5

19,2

69,0

39,5

Limit

50

Vyhodnocení výpočtu
Z přehledu hladin hluku ve zvolených referenčních bodech je patrné, že po vybudování nové
dolní stanice lanové dráhy a zprovoznění její technologie, nebude u nejbližšího obytného
objektu Lesovna překročen zde platný hlukový limit 50 dB(A).

Závěr
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že předpokládaný provoz dolní stanice
lanové dráhy na Sněžku v žádném případě nepovede k překročení platných hlukových
limitů v dané lokalitě.
Rekonstrukce lanové dráhy, zahrnující kompletní výměnu stávající technologie,
výrazně přispěje ke snížení stávajícího hluku od provozu lanové dráhy jak v okolí
vlastní trasy, tak v okolí jednotlivých stanic.
Realizací plánovaného záměru dojde ke celkovému zlepšení akustické situace
v zájmové lokalitě.
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Přílohy:
1. Situace M 1: 500
2. Pásma hluku – rok 2010
3. Výpis zadání výpočtu – rok 2010
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1. Situace M 1:5 000
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2. Pásma hluku – rok 2010
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3. Výpis zadání výpočtu – 2010
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\Dokumenty\Sněžka-lanovka\hluk\DEN-LANOVKA-2010.ZAD Vytištěno: 10.9.2007
4:09
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 |
36.5;
73.3 |
7.6| 1.0| 41.3| 57.500| 58.9| 0.28 |
| P 2 |
0 |
39.3;
70.6 |
7.6| 1.0| 45.3| 57.500| 62.9| 0.28 |
| P 3 |
0 |
42.6;
68.4 |
7.6| 1.0| 48.1| 57.500| 65.7| 0.28 |
| P 4 |
0 |
46.0;
66.0 |
7.6| 1.0| 44.6| 57.500| 62.2| 0.28 |
| P 5 |
0 |
51.5;
66.0 |
7.6| 1.0| 63.8| 25.300| 77.8| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0| 18.3; 66.9| 18.1; 68.0| 14.3; 67.4| 15.2; 58.3|
| 2. | Dům | 9.0| 15.2; 58.3| 23.2; 59.8| 22.4; 67.2| 18.3; 66.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 |
18;
67|
9|
4| 2.5/2.5/2.5/0.0
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 |
15;
58|
9|
7| 2.5/2.5/2.5/0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 |
24.4;
66.9 |
| 42.5 | 42.5 |
|
|
| 1 |
4.5 |
24.4;
66.9 |
| 42.5 | 42.5 |
|
|
| 1 |
7.5 |
24.4;
66.9 |
| 42.4 | 42.4 |
|
|
| 2 |
1.5 |
25.1;
60.5 |
| 42.4 | 42.4 |
|
|
| 2 |
4.5 |
25.1;
60.5 |
| 42.4 | 42.4 |
|
|
| 2 |
7.5 |
25.1;
60.5 |
| 42.4 | 42.4 |
|
|
| 3 |
1.5 |
21.2;
57.4 |
| 39.6 | 39.6 |
|
|
| 3 |
4.5 |
21.2;
57.4 |
| 39.6 | 39.6 |
|
|
| 3 |
7.5 |
21.2;
57.4 |
| 39.5 | 39.5 |
|
|
| 4 |
1.5 |
19.2;
69.0 |
| 39.5 | 39.5 |
|
|
| 4 |
4.5 |
19.2;
69.0 |
| 39.5 | 39.5 |
|
|
| 4 |
7.5 |
19.2;
69.0 |
| 39.5 | 39.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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měření AKUSTICKÉ situace
V SOULADU S § 158 ZÁKONA Č. 183/2006 (STAVEBNÍ ZÁKON) A ZÁK. Č. 360/1992 § 18 G, O VÝKONU
POVOLÁNÍ AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTŮ A AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ LANOVÉ DRÁHY

AKCE:

Lanová dráha Pec pod Sněžkou-Sněžka

INVESTOR : Lanová dráha Sněžka a.s., Pec pod Sněžkou 230
ZAKÁZKA: 101/2007
DATUM:

10/2007

VYPRACOVAL: Ing. Milan Kábrt
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1/ ÚVOD
Tento dokument je vydán pro potřeby řízení vedených podle Stavebního zákona ( č.
183/2006), v souladu s požadavkem § 158 tohoto zákona a na základě autorizace udělené
pod číslem 0600109 pro daný obor dle zák. č. 360/1992 § 18 g, o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění zákona 164/1993 Sb a zákona 224/2003 Sb.
Nenahrazuje proto jiné dokumenty pro jiné účely
_______________________________________________________________________
Měření a hodnocení hluku technických zařízení se provádí dle následujících právních
předpisů:
Zákon 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění zák. 392/2005 sb.
Problematiku hluku v něm řeší §30, §32, §34 odst. 1, §108 odst. 3
Nařízení vlády 148/2006 ze dne 15.03.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
Zákon 155/2000Sb. Zákoník práce (pův. 65/1965)
Zákon 65/1965 Sb. V §134c odst 7
v souladu s ČSN ISO 9612 a ČSN ISO 1999.
Druh použité korekce pro daný případ stanovuje orgán hygienické služby dle druhu činnost
nebo způsobu využití území v souladu se schválenou plánovací dokumentací.
HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU
ZÁKLADNÍ LIMITY HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU
Stanovené výše uvedeným nařízením pro:
HLUK NA PRACOVIŠTÍCH, §2-§9
LAeq,T = 85 dB(A)
HLUK VE STAVBÁCH PRO BYDLENÍ A OBČ. VYBAVENOSTI, §10
LpAmax = 40 dB(A) pro zdroje z budovy
LAeq,T = 40 dB(A) pro zdroje zvenčí
HLUK VE VENKOVNÍM PROSTORU § 11
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LAeq,T = 50 dB(A) ( letecký provoz den 60 dB, noc 50 dB)
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů
třetinooktávových pásem ft 10Hz až 160 Hz

HLADINY PRAHU SLYŠENÍ Lps
100
90
80

Lps (dB)

70
60
50
40
30
20
10
0
LPS [dB]

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

92

87

83

74

64

56

49

43

42

40

38

36

34

Frek ve nční pásm o (Hz)
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Korekce
[dB]

Druh chráněného prostoru
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

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

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů
hluku6), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále
s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)

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

3)

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

4)

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

6)

§ 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
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nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
Část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti

Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

Část C
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti
pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s, se vypočte ze vztahu
LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1)/t1],
kde
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou
LAeq,T je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 11 odst. 3.
Část D
Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku

Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se
vypočte ze vztahů
LCeq,T = 2,0 LCE – 93 + 10.lg (N/N0 ) - 10.lg (T/T0)

pro LCE > 100 dB

nebo
LCeq,T = 1,18 LCE – 11 + 10.log (N/N0 ) - 10.lg (T/T0)
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kde N je počet impulsů za dobu T [s], N0 = 1 a T0 = 1 s.

Pro výsledné hodnocení se požívá váhových filtrů dle následující tabulky:
FREKVENCE Korekce Kai

Korekce váhového filtru A

-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
FREKVENCE (Hz)

Související normy pro měření jsou : ČSN ISO 9612(011622), ČSN ISO 1999 vč. dodatků (
011620) a ČSN ISO1996 -1-2-3 ( 011621).
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20kHz

16kHz

12,5kHz

8kHz

10kHz

5kHz

6,3kHz

4kHz

3,15kHz

2kHz

2,5kHz

1,6kHz

1kHz

1,25kHz

-10

800Hz

630Hz

500Hz

400Hz

315Hz

250Hz

200Hz

160Hz

125Hz

80Hz

100Hz

63Hz

50Hz

40Hz

25Hz

31,5Hz

20Hz

16Hz

12,5Hz

8Hz

0

10Hz

10

6,3Hz

-85,4
-77,6
-70,4
-63,4
-56,7
-50,5
-44,7
-39,4
-34,6
-30,2
-26,2
-22,5
-19,1
-16,1
-13,4
-10,9
-8,6
-6,6
-4,8
-3,2
-1,9
-0,8
0
0,6
1
1,2
1,3
1,2
1
0,5
-0,1
-1,1
-2,5
-4,5
-7
-10

KAi ( dB)

6,3Hz
8Hz
10Hz
12,5Hz
16Hz
20Hz
25Hz
31,5Hz
40Hz
50Hz
63Hz
80Hz
100Hz
125Hz
160Hz
200Hz
250Hz
315Hz
400Hz
500Hz
630Hz
800Hz
1kHz
1,25kHz
1,6kHz
2kHz
2,5kHz
3,15kHz
4kHz
5kHz
6,3kHz
8kHz
10kHz
12,5kHz
16kHz
20kHz
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2/ POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ

1., PŘESNÝ INTEGRUJÍCÍ ZVUKOMĚR- ANALYZÁTOR ZVUKU V REÁLNÉM ČASE
NORSONIC Nor 118, výrobní číslo 31597, výrobce Norsonic AS,N-3421Lierskogen,
Norway.
Zvukoměr splňuje požadavky ČSN IEC 804, třída přesnosti 1.
(Ověřovací list č. 8012-OL-1012-06, ČMI Praha)
2. KONDENZÁTOROVÝ ½“ MIKROFON- NORSONIC typ 1225, výrobní číslo 59925,
výrobce Norsonic AS, N-3421 Lierskogen, Norway.
(Ověřovací list č. 8012-OL-1013-06, ČMI Praha)
3. AKUSTICKÝ KALIBRÁTOR BRÜEL A KJAER TYP 4230, výr. číslo 1 351 762
(kalibrátor byl ověřen Českým metrologickým institutem Praha).
Ověřovací list 8012-KL-1193-06.
PLATNOST OVĚŘENÍ ZVUKOMĚRNÉ SESTAVY do: 10.01.2008
Před vlastním měřením byla měřicí souprava zkalibrována akustickým kalibrátorem typu B+K, výr. čís.
1 351 762, na hladinu 93,9 dB vzhledem k hodnotě akustického tlaku 20 µPa (práh slyšitelnosti) při
frekvenci 1 kHz. Kalibrace byla provedena také po skončení měření, přičemž odchylka od hodnoty
nastavené před měřením byla menší než 0,1 dB.
Vzhledem k místním podmínkám bylo nutno použít kryt proti větru a příslušná korekce.

3/ MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY PŘI MĚŘENÍ A POUŽITÉ PŘÍSTROJE

Teplota:

12 °C

Relativní vlhkost:

67 %r.v.

Absolutní vlhkost:

5,9 g/kg

Rychlost větru:

0 –0,5 m/sec

Tlak vzduchu:

976 mbar

Entalpie vzduchu

25kJ/kg

Popis počasí: /polojasno/odpoledne
Čas měření: od 14 do 16 h 26/09/2007

Topografické údaje neakustického charakteru:
Pohltivost terénu, reflexní plochy – bez podstatnějšího významu na výsledky měření

Korekce na rychlost větru 0- 3 m/s… 0 dB
3-5 m/s… 1 dB
-7-
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PŘESNÝ TERMOHYGROMETR TESTO 645,
Výrobce: TESTO GMBH Co, Testo Strase 1, D-79849 Lenzkirch.
Výrobní číslo: Testo 645: 00556580 Přesná sonda vlhkosti: 06369741 Specifikace: DIN
50010 část 2
Kalibrační list teploty ČHMI-TPM-07/438 z 21.6.2007
Kalibrační list vlhkosti ČHMI-VLM07144 z 26.6.2007

ŽÁROVÝ TERMOANEMOMETR TA5 Flexi Probe
Výrobce: AIRFLOW DEWELOPMENTS LIMITED, Cressex Business Park, Lancaster Road,
High Wycombe, Bickonghamshire HP 12 3QP England
Výrobní číslo:83892 Specifikace: TP 308-1
Kalibrační list rychlosti: ČHMI-ANM-07143 z 30.5.2007

BAROMETR, typ MKD
Výrobce: FISCHER
Zkušební číslo: 120/07
Kalibrační list tlaku: ČHMI- A-0706 z 1.6.2007

MĚŘENÍ PROVEDENO NA ZÁKLADĚ PŘEDPISU:
Systém měřících bodů je brán standardně podle požadavků ČSN 124070- Zařízení
odlučovačů, metody měření veličin( 1.1.1990), pokud vyšší právní předpis, nebo atypické
místní podmínky nevyžadují jinak.

-8-
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4/ ÚDAJE O MĚŘENÉM ZAŘÍZENÍ
Popis zdrojů hluku, kterých se měření týká:
Lanová dtáha Pec pod Sněžkou-Sněžka, příkon dolní části 75 kW, rok výroby 1949.
Výrobce Trasnsporta Chrudim, systém Van Roll- odpojitelná dvoumístná
Rycholst 2,5m/s, přepraní kapacita 250 osob/hod.
Provozní doba:

DEN

6-22 hod

5/ UMÍSTĚNÍ, MONTÁŽ, PROVOZNÍ STAV
Kontrola hluku stávající lanovky pro potřeby dokumentace EIA, při standartním provozu.

6/ HLUK POZADÍ, PŘEZKOUŠENÍ ZVUK. POLE
Ekvivalentní hladina hluku byla na úrovni 43 dB. Byl vyloučen vliv jiných nesouvisejících
zdrojů.
Veličina
Jednotky
Hodnota

LA1
dB
43,7

LA5
dB
43,4

LA10
dB
43,3

LA50
dB
43,0

LA90
dB
42,7

LA95
dB
42,6

LA99
dB
42,5

LA min
dB
42,4

LA max
dB
43,9

LA eq,T
dB
43,0

Hodnoty korekce na hluk pozadí nejlépe počítat podle vzorce:

∆Lp = 10LOG(1-10 (-0.1 (Lm-Lp)))
Kde Lm je naměřená hladina ak. tlaku posuzovaného zdroje a Lp je příslušná hodnota ak.
tlaku hluku pozadí. Platí to pro výslednou hladinu A i oktávové a třetinooktávová pásma,
podle cíle měření.
Orientačně lze tyto hodnoty brát z odborné a firemní literatury:
Hodnoty korekce hluku pozadí ∆Lp jsou :
Rozdíl mezi hlukem zdroje
a hlukem pozadí dL(dB)
15 14 13 12 11 10 9,5
9 8,5
8 7,5
KOREKCE K
0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9

7 6,5
6 5,5
5 4,5
4
1 1,1 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2

Pro měření s přesností provozní metody:
Pro hodnoty 15 dB a vyšší není třeba užít korekci. Odstupy 3 dB a nižší pokud možno
nehodnotit, nebo pouze se zvláště vysokou obezřetností.
Pro měření s přesností technické metody:

-9-
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Pro hodnoty 15 dB a vyšší není třeba užít korekci. Odstupy 6 dB a nižší pokud možno
nehodnotit, nebo pouze se zvláště vysokou obezřetností.
7/ VYHODNOCENÍ A VÝSLEDKY MĚŘENÍ
7,1/ Přesnost měření akustických tlaků
Rozšířená nejistota měření U=1,8 dB

7,2/ Účel měření:
Měření hladin akustického tlaku v imisních místech přírodní rezervace KRNAP, pro ověření
stávající situace staré lanovky

7,3/ Situační náčrt:

Místo č. 1 – u dolní stanice

Místo č. 2 u 4. sloupu

7,4/ Popis míst měření:

- 10 -
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U sloupu č. 4 měřeno 15m od jeho středu, 1,5m nad terénem. U dolní stanice měřeno 5m
od ústí výjezdového otvoru 1,5m nad terénem. Vzdálenosti jsou shodné jako u jiných
lanovek, aby šlo srovnávat.
7,5/ Charakter měřeného zvuku: Ustálený

1. BOD MĚŘENÍ
POPIS: 5m od výjezdového otvoru dolní stanice
Hodnota změřená
Korekce na podmínky měření
Korekce na hluk pozadí

81,1 dB
0 dB
0 dB

HODNOTA PRO POSOUZENÍ

LA eq = 81,1 dB(A)

ANALÝZA VZORKŮ:
POČET GLOBÁLNÍCH VZORKŮ ANALYZÁTORU:
Počet multivzorků v globálním vzorku analyzátoru:
Délka každého multivzorku, vteřin:

1
12
60

ZPRACOVANÉ VÝSLEDKY VLASTNÍ ANALÝZY:
Jednotky
Hodnota

dB
88,0

dB
84,6

dB
82,5

dB
80,2

dB
79,0

- 11 -

dB
78,7

dB
78,2

dB
77,3

dB
92,8

dB
81,1
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FREKVENCE HLADINY HLADINY HLADINY
MAX (dB) MIN (dB)

TERZ HLADINY EQ,MAX,MIN (dB)

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

HLADINY EQ (dB)
HLADINY MAX (dB)
HLADINY MIN (dB)

10,0

Frekvence Hz

Vypracoval: Milan Kábrt
Husovo nám 48
552 03 ČESKÁ SKALICE
NORSONIC Nor 118
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16.0 kHz

6.3 kHz

10.0 kHz

4.0 kHz

2.5 kHz

1.6 kHz

630 Hz

1.0 kHz

400 Hz

250 Hz

160 Hz

63 Hz

100 Hz

40 Hz

25 Hz

0,0
16 Hz

15,6
18,6
21,0
25,8
30,0
34,4
36,4
38,6
40,7
40,4
40,8
45,6
50,8
50,5
57,3
63,0
63,7
66,8
67,7
69,5
70,0
66,3
63,8
63,2
62,2
64,6
64,6
60,7
58,3
55,3
52,1
46,7
42,8
37,9
35,5
31,0
77,3

72,3
71,1
73,7
70,2
74,6
76,7
73,2
76,4
76,1
70,4
74,5
64,9
70,5
68,9
77,0
81,9
80,6
81,3
83,6
84,2
85,7
84,3
84,7
83,7
82,7
81,8
83,4
82,0
79,8
79,0
77,2
75,6
76,0
72,6
64,7 71,0

72,3
71,1
73,7
70,2
74,6
76,7
73,2
76,4
76,1
70,4
74,5
64,9
70,5
68,9
77,0
81,9
80,6
81,3
83,6
84,2
85,7
84,3
84,7
83,7
82,7
81,8
83,4
82,0
79,8
79,0
77,2
75,6
76,0
72,6
71,0
64,7
92,8

10 Hz

53,8
52,6
50,9
50,2
53,8
58,9
57,7
56,4
57,6
56,0
55,0
54,3
62,1
57,5
64,4
70,5
69,4
71,5
73,4
74,8
75,0
71,9
70,1
69,0
68,3
70,8
69,9
66,7
64,8
62,2
59,4
55,6
53,4
49,8
48,0
42,6
81,1

6.3 Hz

EQ (dB)

Lpz, dB

(Hz)

6.3 Hz
8.0 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1.0 kHz
1.25 kHz
1.6 kHz
2.0 kHz
2.5 kHz
3.15 kHz
4.0 kHz
5.0 kHz
6.3 kHz
8.0 kHz
10.0 kHz
12.5 kHz
16.0 kHz
20.0 kHz
LAF
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STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ HLADIN VZORKU (dB)
VELIČINA

HODNOTA (dB) VELIČINA

LAeq
LAE
LAF(max)
LAF(min)
LAS(max)
LAS(min)
VELIČINA

81,10
108,80
92,80
77,30
87,80
78,30

HODNOTA (dB)

LAIeq
LAIE
LAI(max)
LAI(min)

84,80
112,50
95,20
78,00

LApeak

110,60

HODNOTA (dB)

LAF,0.1%
LAF,1.0%
LAF,5.0%
LAF,10.0%
LAF,50.0%
LAF,90.0%
LAF,95.0%
LAF,99.0%

VELIČINA

HODNOTA (dB) VELIČINA

LCeq
LCE
LCF(max)
LCF(min)
LCS(max)
LCS(min)
VELIČINA

91,30
88,00
84,60
82,50
80,20
79,00
78,70
78,20

82,90
110,60
93,20
79,40
88,70
80,50

80,3 0

8 0,80

LCF,9 5.0%

79,0 0

81 ,10

LCF,9 0.0%

80,20

82,10

%

LCF,5 0.0%

%

L AF,50 .0%

108,70

91,60
89,20
86,20
84,10
82,10
81,10
80,80
80,30

LCF,9 9.0%

78,70

L AF,90 .0%

LCpeak

PROCENTNÍ HLADI NY C

78,2 0

L AF,95 .0%

85,70
113,40
95,10
80,10

HODNOTA (dB)

LCF,0.1%
LCF,1.0%
LCF,5.0%
LCF,10.0%
LCF,50.0%
LCF,90.0%
LCF,95.0%
LCF,99.0%

PROCENTNÍ HLADINY FAST

L AF,99 .0%

HODNOTA (dB)

LCIeq
LCIE
LCI(max)
LCI(min)

8 2,50

L AF,10 .0%

84,60

LA F,5 .0%

80,00

8 5,00

90,0 0

89 ,20

LCF,1.0%

9 1,30

LA F,0 .1%

75 ,00

8 6,20

LCF,5.0%

88 ,00

LA F,1 .0%

70 ,0 0

84,1 0

LCF,1 0.0%

91,60

LCF,0.1%

95 ,00

HLA DINY (dB )

7 4,00

76 ,0 0

7 8,00

80 ,00

82,00

84,00

86,00

HLA DINY (dB )

2. BOD MĚŘENÍ
- 13 -

88,00

90,0 0

92,0 0

94,00
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POPIS: 15m od 4. sloupu lanovky
Hodnota změřená
Korekce na podmínky měření
Korekce na hluk pozadí

63 dB
0 dB
0 dB

HODNOTA PRO POSOUZENÍ

LA eq = 63 dB(A)

ANALÝZA VZORKŮ:
POČET GLOBÁLNÍCH VZORKŮ ANALYZÁTORU:
Počet multivzorků v globálním vzorku analyzátoru:
Délka každého multivzorku, vteřin:

1
15
60

ZPRACOVANÉ VÝSLEDKY VLASTNÍ ANALÝZY:
LA1
dB
71,3

LA5
dB
66,3

LA10
dB
63,4

LA50
dB
61,8

LA90
dB
60,8

LA95
dB
60,6

LA99
dB
60,1

LA min
dB
59,4

LA max
dB
77,9

FREKVENCE HLADINY HLADINY HLADINY
MAX (dB) MIN (dB)

TERZ HLADINY EQ,MAX,MIN (dB)

90,0
HLADINY EQ (dB)

77,6

HLADINY MAX (dB)
HLADINY MIN (dB)

52,2
49,3
49,2

60,0

64,9
68,6
68,3
65,2
65,7
63,1
62,4
60,5
57,1
57,2

70,0

73,2

80,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

Frekvence Hz

Vypracoval: Milan Kábrt
Husovo nám 48
552 03 ČESKÁ SKALICE
NORSONIC Nor 118

- 14 -

16.0 kHz

6.3 kHz

10.0 kHz

4.0 kHz

2.5 kHz

1.6 kHz

630 Hz

1.0 kHz

400 Hz

250 Hz

160 Hz

63 Hz

100 Hz

40 Hz

0,0
25 Hz

7,3
8,4
13,3
15,7
17,8
20,7
21,4
26,0
27,7
30,3
31,3
30,3
26,3
27,6
35,0
40,5
46,5
44,0
45,2
46,0
45,6
46,7
47,5
46,5
48,3
48,9
47,8
44,1
43,7
41,7
35,3
32,6
27,8
23,4
18,5
13,7
59,4

16 Hz

62,6
65,6
58,2
55,7
56,3
52,8
55,5
56,1
61,7
60,4
55,8
52,9
55,3
55,8
54,6
61,2
63,7
62,0
65,6
65,8
67,3
73,2
77,6
64,9
68,6
68,3
65,2
65,7
63,1
62,4
60,5
57,1
57,2
52,2
49,3
49,2
77,9

62,6
65,6
58,2
55,7
56,3
52,8
55,5
56,1
61,7
60,4
55,8
52,9
55,3
55,8
54,6
61,2
63,7
62,0
65,6
65,8
67,3

42,8
40,9
37,2
35,3
35,8
38,6
39,3
39,2
44,4
44,5
41,9
40,1
38,2
35,8
42,8
47,2
53,2
50,4
51,2
51,3
53,1
54,4
53,4
51,5
52,7
54,3
52,2
50,0
48,7
46,6
42,5
39,5
36,3
32,6
28,3
23,5
63,0

10 Hz

EQ (dB)

6.3 Hz

(Hz)

6.3 Hz
8.0 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1.0 kHz
1.25 kHz
1.6 kHz
2.0 kHz
2.5 kHz
3.15 kHz
4.0 kHz
5.0 kHz
6.3 kHz
8.0 kHz
10.0 kHz
12.5 kHz
16.0 kHz
20.0 kHz
LAF

Lpz, dB

Veličina
Jednotky
Hodnota

LA eq,T
dB
63,0
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STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ HLADIN VZORKU (dB)
VELIČINA

HODNOTA (dB) VELIČINA

LAeq
LAE
LAF(max)
LAF(min)
LAS(max)
LAS(min)
VELIČINA

63,00
92,60
77,90
59,40
72,30
60,20

HODNOTA (dB)

LAIeq
LAIE
LAI(max)
LAI(min)

66,00
95,50
79,50
59,90

LApeak

92,00

HODNOTA (dB)

LAF,0.1%
LAF,1.0%
LAF,5.0%
LAF,10.0%
LAF,50.0%
LAF,90.0%
LAF,95.0%
LAF,99.0%

VELIČINA

HODNOTA (dB) VELIČINA

LCeq
LCE
LCF(max)
LCF(min)
LCS(max)
LCS(min)
VELIČINA

74,80
71,30
66,30
63,40
61,80
60,80
60,60
60,10

63,70
93,30
78,00
60,20
72,50
61,00

HODNOTA (dB)

LCIeq
LCIE
LCI(max)
LCI(min)

66,40
95,90
79,50
60,60

LCpeak

91,60

HODNOTA (dB)

LCF,0.1%
LCF,1.0%
LCF,5.0%
LCF,10.0%
LCF,50.0%
LCF,90.0%
LCF,95.0%
LCF,99.0%

75,00
71,70
67,10
64,10
62,60
61,70
61,40
61,00

PROCENTNÍ HLADINY FAST

PROCENTNÍ HLADI NY C

L AF,99 .0%

60 ,1 0

LCF,9 9.0%

61 ,00

L AF,95 .0%

6 0,60

LCF,9 5.0%

61 ,4 0

L AF,90 .0%

60,80

LCF,9 0.0%

61,7 0

61 ,80

6 2,60

%

LCF,5 0.0%

%

L AF,50 .0%

63,40

L AF,10 .0%

66 ,30

LA F,5 .0%

0 ,00

1 0,00

20,00

3 0,00

40,00

50 ,0 0

6 0,0 0

70,00

71,70

LCF,1.0%

7 4,8 0

LA F,0 .1%

67,10

LCF,5.0%

71 ,30

LA F,1 .0%

6 4,1 0

LCF,1 0.0%

80 ,00

HLA DINY (dB )

75,00

LCF,0.1%

0,00

10,0 0

20,0 0

30 ,00

40,00

5 0,00

HLA DINY (dB )
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6 0,00

70 ,0 0

80,00

ENVICONSULT_______________________________________________AKUSTIKA
8/ ZÁVĚR
Měření slouží jako technický podklad investora, pro další rozhodování.

POKUD NEBYLA ROZŠÍŘENÁ NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVANA JINÝM, PŘESNĚJŠÍM
POSTUPEM( statistika dle NRL Ústí n.O. apod.), DOPORUČUJI POUŽÍT
8,1/ Nejistoty měření podle Stěničky, květen 2001:
Druh hluku

Ustálený

Nejistoty měření v dB
a třídy přesnosti zvukoměrů
Třída přesnosti 1
Třída přesnosti 2
INTERIÉR EXTERIÉR INTERIÉR EXTERIÉR
1.5
1.3
1.8
1.6

a proměnný hluk
Komunální hluk s
1.8
2.3
2.1
2
odstupem
4-10 dB od hluku pozadí
2.3
1.7
2.6
1.9
Proměnný hluk
hudební produkce
Pro vzdálenosti od dopr. Proudu se nejistoty zvyšují o 0,5 ( d/25) dB, kde d je vzdálenost
místa od dopravního proudu.
Jestliže je v prům. hale rozdíl mezi hladinami v různých místech haly vyšší nebo rovno 5 dB
zvyšuje se nejistota o 0,5 dB ( samotný buchar, lis, v hale a pod).

8,2/ ZÁKLADNÍ NEJISTOTA PRO TECHNICKÁ MĚŘENÍ USTÁLENÝCH ZDROJŮ
Technická metoda měření hluku ustálených průmyslových zdrojů( bez tónových složek),
které nejčastěji měřím, nepřesahuje chybu
(nejistotou) měření u = ( typ A + B)= ±2 dB.
Dle ISO 3744 tab. 7 vychází u = ( typ A + B)= ±1,96 dB.

Typ chyby A:
Podle statistického vyhodnocení velkého souboru měření monotónních zdrojů hluku
nepřekročí tato chyba ±1,8 dB při min. 5-ti platných vzorcích. Platí pro neimpulsní běžný
průmyslový hluk. Pro ostatní situace nutno individuálně posoudit, není dosud dostatečná
statistika!
Typ chyby B:
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ENVICONSULT_______________________________________________AKUSTIKA
Přesnost přístroje je dle technických podkladů výrobce lepší než 0,2 dB.
Přesnost kalibrátoru je dle ověřovacího protokolu ČMI lepší než 0,1 dB, relativní nejistota
menší než 0,1%. Pro účely hodnocení bráno souhrnně dle doporučení NRL: uB ± 1 dB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naměřené výsledky jsou platné pro daný provozní režim v době měření a okamžité místní
podmínky.
Pokud není uvedeno výslovně jinak, neslouží měření hluku pracovišť v tomto protokolu, pro
účely jejich kategorizace.
Reprodukce protokolu, nebo kterýchkoli jeho částí je nepřípustná bez předchozího souhlasu
autora měření.

V ČESKÉ SKALICI 5.10.2007

Milan Kábrt
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STOŽÁR NOVÉ LANOVKY HNĚDÝ VRCH
15 m odstup od osy sloupu 1,5 m nad zemí

HODNOTA PRO POSOUZENÍ
MANU
2004 03/11 08:49:04
Main_channel Fast

1m

LA eq = 41,6 dB(A)

00:01:00

LAeq LAE
LAmax LAmin
41.1 58.8 50.9 33.8
LA05 LA10 LA50 LA90 LA95
46.8 45.4 37.6 34.9 34.6
MANU
2004 03/11 08:50:06
Main_channel Fast

1m

00:01:00

LAeq LAE
LAmax LAmin
41.5 59.2 51.0 33.2
LA05 LA10 LA50 LA90 LA95
46.9 45.0 38.7 35.0 34.7
MANU
2004 03/11 08:51:08
Main_channel Fast

1m 00:01:00
P

LAeq LAE
LAmax LAmin
42.4 60.2 57.9 34.4
LA05 LA10 LA50 LA90 LA95
47.3 45.2 39.5 36.8 36.2
MANU
2004 03/11 08:52:20
Main_channel Fast

1m 00:01:00
P

LAeq LAE
LAmax LAmin
41.7 59.4 55.0 35.6
LA05 LA10 LA50 LA90 LA95
45.6 44.2 40.0 37.3 36.9

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ
LINEÁRNĚ
41.6
Medián
Nejistota Ua+0.695
rozšíř.nejistota Ue +1.218
ODHAD SKUTEČNOSTI:
42.8
5%- horní odhad
40.4
95%- dolní odhad

LOGARITMICKY
Medián
Nejistota Ua+rozšíř.nejistota Ue+ODHAD SKUTEČNOSTI:
5%- horní odhad
95%- dolní odhad

41.6
0.701
1.221
42.8
40.4

Doppelmayer , lanovka 160 kW
Místo Pec, Hnědý vrch
Max. rychlost, s lidmi asi méně, protože by nenasedli.
LwA= 96,3 dB
Měřeno 5m od osy otáčení. Osa lana +3,22 m, převodovka je pod tím.
Výška mikrofonu 1,5 m nad podlahou

LwA = 96,3 dB v 3,22m výšce

72,8 dB

Betonová podlaha

Rekonstrukce lanovky na Sněžku

Lanová dráha Sněžka

Posouzení významnosti vlivů záměru na Evropsky
významné lokality a Ptačí oblasti

podle § 45i zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších úprav

Zpracovali:
Bílek Ondřej, RNDr. (autorizovaná osoba podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
pro účely posouzení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000; rozhodnutí MŽP, č.j.
630/519/05 ze dne 19. 5. 2005)
Kontakt:
GeoVision s. r. o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.: 724 088 651; bilek@geovision.cz
Veselý Jiří, RNDr. (autorizovaná osoba podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
pro účely posouzení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000; rozhodnutí MŽP, č.j.
630/709/05 ze dne 8.8.2005)
Kontakt:
Čeperka, Vrchlického ul. 92, Tel :731 184 723, Email: vesely.jiri@seznam.cz
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1. ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ
Záměrem, pro který se posuzuje významnost potenciálních vlivů na lokality soustavy
Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je rekonstrukce
lanové dráhy z Pece pod Sněžkou přes Růžohorky na Sněžku. Investiční záměr zahrnuje
výstavbu nové dolní stanice v Peci pod Sněžkou, rekonstrukci trasy lanové dráhy v úseku
Pec pod Sněžkou, Růžohorky, Sněžka. Součástí rekonstrukce je uložení nového vedení
zabezpečovacího a komunikačního vedení uloženého v chráničce na terénu.
Území, do něhož je investiční záměr situován, je v rámci evropské soustavy Natura
2000 chráněno jako součást navržené Evropsky významné lokality (EVL) Krkonoše (na
základě nařízení vlády č. 132/2005 Sb. – podrobněji viz Příloha III.). Zájmové území zároveň
leží v Ptačí oblasti (PO) Krkonoše, vyhlášené nařízením vlády č. 600/2004 Sb (viz Příloha
IV.). Orgán ochrany přírody (Správa KRNAP) přitom nevyloučil ovlivnění území Evropsky
významné lokality Krkonoše nebo Ptačí oblasti Krkonoše (viz stanovisko č.j. KRNAP
08326/2007 ze dne 3. 9. 2007).
Cílem posouzení proto je:
1) Zhodnotit významnost potenciálních negativních účinků realizace a provozu záměru,
ať již samostatně, nebo v kombinaci s jinými záměry a koncepcemi, na předměty ochrany
lokalit soustavy Natura 2000. Předměty ochrany v tomto případě představují jednak typy
přírodních stanovišť, druhy rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany Evropsky
významné lokality Krkonoše, jednak ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany Ptačí oblasti
Krkonoše.
2) Stanovit možnosti a nejvhodnější způsoby eliminace či zmírňování negativních
důsledků, případně doporučit přiměřené variantní řešení záměru, směřující k vyloučení nebo
minimalizaci negativních účinků (eventuálně i posoudit vlivy v případě neprovedení záměru).
3) Poskytnout orgánům ochrany přírody odborný podklad pro stanovení adekvátních
podmínek a opatření, které následně umožní povolení záměru při zajištění integrity soustavy
Natura 2000.
Toto posouzení se provádí v rámci zjišťovacího řízení o vlivech záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Posouzení je
zpracováno jako subdodávka k oznámení záměru podle §6 zákona (zpracovatel RNDr.
Vladimír Ludvík) a je nedílnou přílohou Oznámení. U společnosti Ekoteam, Hradec Králové.
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2. METODIKA
V rámci terénních šetření (léto 2007) provedli zpracovatelé revizi kvality a zhodnocení
aktuálnosti dostupných odborných podkladů (ověření výskytu předmětů ochrany evropsky
významné lokality v návrhových lokalitách včetně jejich reprezentativnosti, viz také Příloha
II).
Podkladové datové vrstvy (výskyt evropsky významných typů přírodních stanovišť,
distribuce evidovaných botanických lokalit v zájmovém území) poskytl pro účely vyhodnocení
vlivů zpracovatel územního plánu. Údaje o výskytu druhů ptáků chráněných v ptačí oblasti
Krkonoše a informace o botanických lokalitách pocházejí od Správy KRNAPu ve Vrchlabí.
Vymezení lokalit

Natura

2000

je

převzato od

AOPK

ČR (Ing.

J.

Lončáková,

www.natura2000.cz) a z internetových stránek polského ministerstva životního prostředí
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/en/).
Dále byla použita data z minulých podkladů pro obdobný záměr Houdek (2002). Při
uvažování významnosti všech vlivů dílčích záměrů, které jsou předkládaným záměrem
navrhovány, bylo posuzováno možné ovlivnění jednotlivých předmětů ochrany a integrity
lokality podle typu, intenzity a doby trvání předpokládaných vlivů. Vlastní hodnocení
významnosti vlivů koncepce se řídí metodicky doporučovanou stupnicí (Chvojková & Volf
2007), uvedenou v Tabulce 1.
Tabulka 1. – Použitá stupnice pro hodnocení významnosti vlivů.
Hodnota

-2

Termín

Charakteristika / popis vlivu

Významně
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Vylučuje realizaci záměru / schválení koncepce (resp. záměr / koncepci je
možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

Omezený / mírný / nevýznamný negativní vliv.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo přirozeného
vývoje druhu.
Realizování záměru / schválení koncepce je možné, případné vlivy dále
minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Realizace záměru / schválení koncepce je možná bez dalších opatření.
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3. POPIS ZÁMĚRU
Investor
Oznamovatelem posuzovaného záměru je společnost Lanová dráha a.s., Pec pod Sněžkou.
Zpracovatel projektu Trento s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové. Hodnocen je projekt
zpracovaný uvedenou projekční kanceláří v srpnu 2007.

Charakter záměru
Záměrem, pro který se posuzuje významnost potenciálních vlivů na lokality soustavy
Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je rekonstrukce
lanové dráhy z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na Sněžku. Investiční záměr zahrnuje
výstavbu nové dolní stanice v Peci pod Sněžkou, rekonstrukci trasy lanové dráhy v úseku
Pec pod Sněžkou, Růžovou horu, Sněžka. Podmínkou rekonstrukce je vybudování nové
dolní stanice. Nová dolní stanice bude posunuta blíže k parkovišti (na jeho konec) do místa
označovaného jako „Lesovna“. Dále při rekonstrukci dojde ke zrušení většiny starých podpěr
v úseku Pec pod Sněžkou – Růžová hora. V tomto úseku dojde k vybudování nových
podpěr. V horní části (úsek Růžová hora – Sněžka) bude odstraněno 5 kusů podpěr bez
jejich náhrady. Nebude budována žádná nová podpěra na novém místě. Součástí
rekonstrukce je uložení nového vedení zabezpečovacího a komunikačního vedení uloženého
v chráničce na terénu.
Technické řešení a kapacita záměru
Navrhovaný záměr předpokládá rekonstrukci lanové dráhy v rozsahu Pec pod Sněžkou
Růžová hora. V této části dojde k výstavbě nové dolní stanice lanové dráhy v prostoru
lesovna. S tím souvisí prodloužení lanové dráhy o tři podpěry. Stávající stanice lanové dráhy
nebude demontována. Její využití zatím nebylo autorům hodnocení oznámeno.
Další částí rekonstrukce je rekonstrukce vedení lanové dráhy v úseku Růžová hora –
Sněžka. V tomto úseku dochází ke snížení počtu podpěr celkem o 5 kusů (budou odstraněny
stávající podpěry č. P1, P6, P11, P16, P23).
Součástí rekonstrukce je dále uložení nového zabezpečovacího a komunikačního vedení do
chráničky na terén v trase lanovky. Předpokládá se také realizace splaškové kanalizace
v úseku mezi Růžovou horou a dolní stanicí, a to rovněž převážně v trase lanovky, v dolní
části (mezi stávající a plánovanou novou dolní stanicí) částečně mimo trasu lanovky.
Nedílnou součástí rekonstrukce je výměna technologie lanovky ve vnitřním prostoru stanic.
Tato výměna souvisí s modernizací a vlastním záměrem.
5
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8-místná kabinková lanová dráha - otočné vyhlídkové kabinky
Nová technoloqie LD :
- nástupní stanice:
Pec pod Sněžkou
830 m n.m.
- přestupní stanice:
Růžová hora
1354 m n.m.
- výstupní stanice:
Sněžka
1594 m n.m.
- teoretická přepravní kapacita :
250 osob/hod
- dopravní rychlost:
5,0 m/s
- doba jízdy:
Pec pod Sněžkou - Růžová Hora
5,2 min
Růžová hora - Sněžka
6,6 min
-hlučnost při přejezdu podpěry
stávající sedačka 63 dB(A) nová kabina 41dB(A)

Přehled stavebních objektů:

Úsek Pec pod Sněžkou – Růžová hora

Dolní stanice Pec pod Sněžkou
Tento objekt se nachází v horní části současného parkoviště oblast „Lesovna“ (830 m
n.m.). Hlavním cílem objektu je nástupní stanice a umístění technologie lanové dráhy.
Vyvolanými dalšími stavebními objety je opěrná stěna a transformátorová stanice. Tyto
objekty souvisí se zabezpečením vlastní stavby – opěrná stěna a s provozem technologie –
transformátorová stanice.
Nové podpěry č.S1-S3
Z pohledu lanové dráhy se jedná o zcela nové podpěry ležící v prodlužovaném úseku
mezi novou dolní stanicí a současnou dolní stanicí LD. Tento technický prvek je konstrukčně
shodný s ostatními. Umístění je pro nové podpěry S1 a S2 v blízkosti nové dolní stanice a
pro podpěru č. S3 pod stávající dolní stanicí.
Zcela zrušené podpěry bez náhrady
Zcela zrušené budou současné podpěry č. P1, P13, P19. Záměr předpokládá jejich
demontáž bez náhrady novou podpěrou.
Nové podpěry v místě starých
Z technologických důvodů dojde k vybudování nových podpěr (konstrukčně se jedná o
shodný typ podpěr). Namísto stávajících podpěr č. P2, P4, P16–P18 dojde k umístění
nových podpěr (S4, S6, S15–S17) ve zcela stejném místě.
Nové podpěry v blízkosti původních
Na ostatních místech dolního úseku budou stávající opěry (čísla P3, P5–P12, P14–15)
zrušeny a dojde k vybudování nových podpěr (S5, S7–S14) v jejich blízkosti. K náhradě
těchto podpěr dojde jejich vybudováním v novém místě ve stávající ose lanové dráhy,
zpravidla nedaleko od podpěry původní.
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Mezistanice Růžová hora
Rekonstrukce objektu v místě stávající přestupní stanice. Objekt bude rekonstruován
v objemu a půdorysu současné stavby. Stanice je koncipována jako přestupní s možností
průjezdu.
Úsek Růžová hora - Sněžka

Zcela zrušené podpěry bez náhrady
Zcela zrušené podpěry bez náhrady nových jsou současné podpěry č. P1, P6, P11, P16,
P23. Záměr předpokládá jejich demontáž bez náhrady novou podpěrou.
Vybudování podpěr v místě stávajících
Na ostatních místech

tj. v místech současných podpěr dojde k vybudování podpěr

nových (S1–S18). Nenastane tak případ z minulého úseku, kdy bude vybudována podpěra
nová v blízkosti podpěry staré.
Horní stanice LD - Sněžka
Rekonstrukce objektu v místě stávající výstupní stanice. Objekt bude rekonstruován
v objemu a půdorysu současné stavby. Stanice je koncipována jako výstupní.
Kanalizace
Trasa je situována ve výseku lanovky, v dolní části částečně mimo něj, avšak bez nutnosti
kácení lesních porostů. V dolním úseku bude společně s kanalizací provedena i vodovodní
přípojka pro novou dolní stanici LD.
Varianty záměru
Záměr je předložen v jedné aktivní variantě (Varianta C). Jedinou teoretickou alternativou,
branou v rámci tohoto posouzení rovněž v úvahu, je pouze nulová varianta (neprovedení
záměru). Tato varianta je označována jako A. Další varianta která je nerealizovatelná je
v rozsahu rekonstrukce původní technologie. Je označovaná jako varianta B. Její
nerealizovatelnost spočívá v nutnosti vytvoření dnes již historických replik technologie a s tím
spojenou bezpečností současné lanové přepravy.

Územní příslušnost
Kraj: Královéhradecký
Obce: Pec pod Sněžkou
Katastrální území: Pec pod Sněžkou, Malá Úpa
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4. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY LOKALITY
Poloha lokality
Zájmová lokalita se nachází v centrální části Krkonoš. Zasahuje do okraje zastavěného
území města Pec pod Sněžkou (dolní stanice LD) a pokračuje nezastavěným územím III. a I.
zónou Krkonošského národního parku. Dolní stanice se nachází ve výšce 830 m n.m., dále
LD přechází přes Růžovou horu (stanice ve výšce 1354 m n.m.) až na Sněžku (stanice ve
výšce 1594 m n.m.). Dále trasa překonává dva vodní toky. Oba vodní toky jsou v úseku pod
vedením LD upravené.

Geologie území
Z hlediska regionální geologie patří zájmové území do oblasti krkonošsko – jizerského
krystalinika (stáří mladší proterozoikum). Podloží je v zájmovém území tvořeno především
(chloriticko)muskovitickými albitickými svory, které v dolním úseku zájmového území (pod
Růžovou horou) přecházejí do migmatických rul (Valečka 1963).
Geomorfologické celky, reliéf
Území je součástí geomorfologického celku I4A-7 Krkonoše (hornatina) (Boháč & Kolář
1996), podcelku Krkonošské hřbety, okrsku Slezský hřbet (podle Czudek et al. 1972, Demek
et al. 1987). Reliéf má charakter širokého hřbetu mezi Sněžkou a Růžovou horou, směrem
k nástupní stanici lanovky strmě spadajícího do údolí Úpy v ústí Obřího dolu. Nadmořská
výška posuzovaného území se pohybuje mezi 825–1594 m.

Biogeografická charakteristika
Lokalita záměru se nachází v bioregionu 1.68 (Krkonošský bioregion, Culek 1996).
Fytogeograficky (regionálně fytogeografické členění podle Skalický & Slavík 1988) leží celé
území v obvodu Českého oreofytika,

ve fytogeografickém okresu 93b

(Krkonoše

subalpínské).

Zvláště chráněná území
Posuzované území patří do správní působnosti Národního parku Krkonoše, přičemž
výstavba je navrhována na počátku ještě v ochranném pásmu (dolní stanice LD), poté
postupuje III. a I. zónou odstupňované ochrany Národního parku Krkonoše. Záměr se
bezprostředně nedotýká žádných maloplošných zvláště chráněných území. Vodní toky jsou
ze zákona 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem.
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5. LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 DOTČENÉ
ZÁMĚREM A PŘEDMĚTY JEJICH OCHRANY
Celé posuzované území v rámci soustavy Natura 2000 leží uvnitř území navržené evropsky
významné lokality (EVL) CZ0524044 Krkonoše a cca 200 m od hranic ptačí oblasti (PO)
CZ0521009 Krkonoše. Přírodní stanoviště, živočišné a rostlinné druhy, které představují
hlavní předměty ochrany EVL shrnuje Tab. 2. Prioritní stanoviště a druhy jsou označené
hvězdičkou (*). Druhy ptáků, představující předmět ochrany dotčené PO, uvádí Tab. 3.
Tabulka 2.- Předměty ochrany - Evropsky významná lokalita CZ0524044 Krkonoše. Prioritní
stanoviště a druhy jsou označené hvězdičkou (*).
Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany EVL Krkonoše
Přírodní stanoviště
4030 - Evropská suchá vřesoviště
4060 - Alpínská a boreální vřesoviště
4070* - Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
4080 - Subarktické vrbové křoviny
6150 - Silikátové alpínské a boreální trávníky
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520 - Horské sečené louky
7110* - Aktivní vrchoviště
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
8110 - Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91D0* - Rašelinný les
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Živočichové
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
vranka obecná (Cottus gobio)
Rostliny
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Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany EVL Krkonoše
*
*
*
*

hořeček český (Gentianella bohemica)
svízel sudetský (Galium sudeticum)
všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica sudetica)
zvonek český (Campanula bohemica)

Tabulka 3. –Předměty ochrany Ptačí oblasti CZ0521009 Krkonoše.
Ptačí druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany PO Krkonoše
chřástal polní (Crex crex)
čáp černý (Ciconia nigra)
datel černý (Dryocopus martius)
lejsek malý (Ficedula parva)
slavík modráček (Luscinia svecica svecica)
sýc rousný (Aegolius funereus)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Početnost v PO Krkonoše
100-120 hnízdících párů
7-10 hnízdících párů
60-70 hnízdících párů
60-70 hnízdících párů
24-31 hnízdících párů
cca 90 hnízdících párů
100-150 tokajících samců

Protože se území posuzovaného záměru na vrcholu Sněžky blíží státní hranici s Polskem,
jsou v rámci tohoto posouzení zváženy také potenciální vlivy na lokalitu pSCI PLH020006
Karkonosze, sousedící podél státní hranice s ČR. Polská lokalita je obdobou české EVL,
avšak vzhledem k poněkud odlišnému systému kategorizace lokalit navržených do soustavy
Natura 2000 v Polsku jsou v oficiálních údajích o lokalitě uvedeny jak typy přírodních
stanovišť z Přílohy I a druhy z Přílohy II Směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích), tak
ptačí druhy zahrnuté v Příloze I Směrnice 79/409/EHS (směrnice o ptácích). V Tab. 4. jsou
proto všechny předměty ochrany, které teoreticky připadají v úvahu, uvedeny společně.
Tabulka 4.- Předměty ochrany lokality PLH020006 Karkonosze. Prioritní stanoviště a druhy
jsou označené hvězdičkou (*).
Stanoviště a druhy, jež se vyskytují na lokalitě PLH020006 Karkonosze
Přírodní stanoviště z Přílohy I směrnice 92/43/EHS
3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a
alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo
Isoëto-Nanojuncetea
4060 - Alpínská a boreální vřesoviště
4070* - Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
4080 - Subarktické vrbové křoviny
6150 - Silikátové alpínské a boreální trávníky
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
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Stanoviště a druhy, jež se vyskytují na lokalitě PLH020006 Karkonosze
6520 - Horské sečené louky
7110* - Aktivní vrchoviště
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)
7230 - Zásaditá slatiniště
8110 - Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91D0* - Rašelinný les
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Rostliné druhy z Přílohy II směrnice 92/43/EHS
šurpek Rogerův (Orthotrichum rogeri)
svízel sudetský (Galium sudeticum) *
všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica sudetica) *
zvonek český (Campanula bohemica) *
Živočišné druhy z Přílohy II směrnice 92/43/EHS
netopýr pobřežní (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
netopýr velký (Myotis myotis)
vydra říční (Lutra lutra)
kuňka obecná (Bombina bombina)
páchník hnědý (Osmoderma eremita)
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
Ptáci podle Přílohy I směrnice 79/409/EHS
čáp černý (Ciconia nigra)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
orel kříklavý (Aquila pomarina)
sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
chřástal polní (Crex crex)
výr velký (Bubo bubo)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
sýc rousný (Aegolius funereus)
žluna šedá (Picus canus)
datel černý (Dryocopus martius)
skřivan lesní (Lullula arborea)
slavík modráček (Luscinia svecica svecica)
lejsek malý (Ficedula parva)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
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Pro žádné další lokality soustavy Natura 2000 na českém či polském území nejsou
předpokládány žádné vlivy, které by vyplývaly z provedení záměru.

5.1 - Identifikace potenciálně ovlivněných předmětů ochrany
Stanovisko Správy KRNAP, nevylučující možnost negativního ovlivnění území EVL a PO,
uvádí možné ovlivnění následujících předmětů ochrany:
EVL Krkonoše:
4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9140 ) Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea
zvonek český (Campanula bohemica).

V úvahu byly nicméně v tomto posouzení brány i ostatní předměty ochrany, především
v případech, že byly v zájmovém území zjištěny při terénním průzkumu nebo se nacházejí
v širším okolí a mohou být teoreticky dotčeny působením nepřímých vlivů.
PO Krkonoše:
Pro PO vyjádření Správy nespecifikuje žádný konkrétní druh který by mohl být záměrem
ovlivněn. Proto byly hodnoceny všechny druhy, jejichž možná přítomnost přichází v úvahu
z důvodu alespoň potenciálně vhodného stanoviště. Jedná se o následující druhy:
čáp černý (Ciconia nigra)
datel černý (Dryocopus martius)
lejsek malý (Ficedula parva)
slavík modráček tundrový (Luscinia s. svecica)
sýc rousný (Aegolius funereus)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

PLH020006 Karkonosze:
Vzhledem k omezenému rozsahu záměru a zachování stávající přepravní kapacity se
nepředpokládá žádné ovlivnění stanovišť či druhů lokality Natura 2000 na polském území.
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5.1.1 - Možné vlivy na přírodní stanoviště, rostlinné a živočišné druhy v
EVL a na druhy ptáků v PO
Jako potenciálně negativní vlivy realizace záměru lze očekávat následující:
Přímé vlivy:
-

zvýšení erozní exponovanosti povrchu půdy v souvislosti se zemními pracemi při
stavbě patek a hloubení rýhy pro kanalizaci

-

přímá likvidace biotopů spojená s výstavbou nových podpěr a hloubení rýhy pro
kanalizaci

-

narušení hydrických podmínek stanovišť (drenážní efekt výkopu kanalizace)

-

rušení ptačích druhů v době výstavby (přítomností lidí, hlukem stavebních
mechanismů, dopravního vrtulníku apod.)

-

rušení ptačích druhů v době provozu lanovky (hlučnost při pohybu lanovky,
barvou a povrchem kabiny). Takové rušení může nastat u výrazných barev lanovky a
při lesklém povrchu kabiny lanovky. K ovlivnění může dojít i na značnou vzdálenost.

-

možné

úniky

ropných

produktů

(pohonné

hmoty,

maziva)

ze

stavební

mechanizace, elektrocentrály (zdroje elektrické energie pro stroje sloužící likvidaci
betonových patek podpěr) apod.
Nepřímé vlivy:
-

nedisciplinovanost návštěvníků, zejména v území nad hranicí lesa s výskytem
předmětů ochrany citlivých na sešlap a erozní zatížení (včetně možných požadavků
dopravy jízdních kol, sjezdových lyží, apod a různých forem tzv. „tvrdé“ turistiky.)

-

další potenciální vlivy, k nimž může docházet při realizaci záměru (nutný pohyb
pracovníků v okolí stavby, možné znečišťování prostředí, odpadky apod.)

-

vyvolané investice, dosud neznámé nebo detailně nespecifikované, při nichž
nicméně mohou vzniknout určité negativní dopady (např. uvažovaná výstavba
kanalizace ze stanice Růžová hora k nástupní stanici, což může mj. negativně ovlivnit
stav přírodních stanovišť podél trasy kanalizace – zemní práce, drenáž, eroze atd.);

Skutečná významnost výše nastíněných vlivů na jednotlivé živočišné a rostlinné druhy či
typy přírodních stanovišť představující předměty ochrany dotčených lokalit závisí vždy na
biologických nárocích konkrétních druhů i na aktuálním stavu předmětů ochrany v dotčeném
místě. Závažné negativní důsledky se přitom mohou projevit ihned po překročení únosnosti
prostředí (plošný úbytek biotopů), ale také mohou působit plíživě (pokles životaschopnosti
populací), což může být problémem pro následující monitoring stavu lokality. V kombinaci
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různé únosnosti stanovišť, citlivosti populací předmětných druhů vůči narušení a intenzity
zasažení typického biotopu jednotlivými záměry pak může nastat celá škála závažnosti vlivů
od nulového až po významné ovlivnění daného předmětu ochrany.
Např. vysokohorská společenstva při hranici lesa (mozaiky keříčkové vegetace,
kosodřevina, smilkové trávníky, skalnaté svahy) jsou zpravidla velmi citlivá hlavně na sešlap
a mechanické poškozování či erozní projevy (ohrožení zvýšenou návštěvností, výkopy,
pokládání komunikačních kabelů), zatímco samotný provoz lanovky se jich prakticky
nedotkne.
U ptačích druhů hnízdících nad hranicí lesa (např. slavík modráček) se dá očekávat
nejspíše rušení v důsledku zvýšení frekvence pohybu osob na jaře, pro jiné druhy je
obdobím s kritickým vlivem vyrušování zima (tetřívek obecný). Lesní druhy ptáků pak může
do určité míry limitovat vyrušování v jejich potravním teritoriu (datel černý, lejsek malý, sýc
rousný) nebo prostý úbytek preferovaného prostředí (čáp černý).

5.1.2 - Aktuální stav jednotlivých předmětů ochrany v okolí zájmového
území a pravděpodobnost jejich ovlivnění
Ptáci
Čáp černý (Ciconia nigra)
Pro celou PO je odhadován počet hnízd na 10. Tento druh dává přednost rozsáhlejším
lesům, smíšeným, listnatým i jehličnatým. Hnízdní biotop druhu v PO Krkonoše představují
především bučiny (hnízdění v poslední době prokázáno např. v Jizerském dole). Potravu
(ryby, žáby a vodní hmyz) získává čáp černý v tůních a malých potocích. Oblast, v níž hledá
potravu pro sebe a svá mláďata jeden pár, je velmi rozlehlá (okruh několika km až desítek
km od hnízda).
V ptačí oblasti Krkonoše představuje hlavní ohrožení druhu vyrušování na současných
hnízdištích a místech sběru potravy – lesních vodních tocích, závažný vliv dále představují
rozsáhlejší změny krajinné struktury. Navrhovaný záměr dvakrát přechází vodní tok. Jednou
je to v bezprostřední blízkosti lidské zástavby (Úpa u dolní stanice) a podruhé Růžový potok,
který nemá zřejmě dostatečné parametry v místě křížení jako zdroj potravy a v úseku
kontaktu se záměrem je upravený. V blízkém okolí hodnoceného záměru není známo hnízdo
čápa černého. V případě lanovky se navíc jedná o stávající krajinnou strukturu, která se
rekonstrukcí nijak nezmění.
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Datel černý (Dryocopus martius)
Tento druh obývá především rozsáhlejší lesní celky, v území PO Krkonoše se vyskytuje
prakticky ve všech typech lesních porostů, s preferencí listnatých a smíšených porostů, ale
hnízdí i v čistých smrčinách. Je to stálý druh, živí se hmyzem žijícím ve dřevě, k hnízdění si
vytesává dutiny. Datel černý je jediný náš šplhavec, jehož dutiny jsou následně schopny
kolonizovat větší druhy hnízdící v dutinách, včetně např. sýce rousného (Šťastný et al.
2006), což zdůrazňuje klíčovou roli druhu v lesním ekosystému. Důležitým faktorem v jeho
ekologických nárocích je přítomnost rozpadajících se stromů (torza, nezpracované polomy,
souše). Jeden pár obsazuje rozsáhlé teritorium a proto hnízdní hustoty nejsou příliš vysoké,
pro horské a podhorské lesy (bučiny, smrčiny) se udává hnízdní hustota 1–2 páry na 10 ha
(Šťastný et al.1996).
Datel černý není tolik citlivý na vyrušování při hnízdění jako předchozí druh, znatelněji jej
však mohou postihnout zásahy do věkové struktury lesů (zejména kácení starších porostů či
jednotlivých starých stromů). V okolí záměru se vyskytuje. Údaje o blízkosti aktivního hnízda
nejsou doloženy. Důvodem je skutečnost, že není pravidlem, že by hnízdil na stejném místě
více sezón po sobě jako předchozí druh. Záměr předpokládá úbytek PUPFL přibližně 0.25
ha v místě budoucí dolní stanice, což nepředstavuje závažný zásah do biotopu tohoto druhu.
Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal polní je tažný druh. V blízkém okolí záměru nejsou známy žádné recentní údaje
o výskytu chřástala polního. Těžiště výskytu tohoto druhu v PO Krkonoše leží v jižní a
východní okrajové části pohoří. Vyskytuje se pouze na české straně Krkonoš (na polské
straně scházejí vhodné biotopy). Větší počty volajících samců bývají zaznamenány v okolí
sídel s tradičně velkým zastoupením obhospodařovaných lučních ploch, případně v okolí
horských bud. V širším okolí záměru je znám výskyt chřástala v Modrém dole. Rušení druhu
či jiné negativní vlivy vyplývající z posuzovaného záměru se neočekávají. K ovlivnění
populace chřástala v důsledku realizace záměru proto téměř s jistotou nedojde.
Lejsek malý (Ficedula parva)
Lejsek malý je tažný druh, hnízdící od května do června. Jeho potravu tvoří lesní hmyz.
Vyskytuje se především v bukových a smíšených porostech, v Krkonoších od podhůří až do
nadmořské výšky cca 1050 m, v Jizerských horách do 750 m (viz Šťastný et al 2006). V PO
Krkonoše je udávána značná hnízdní hustota v bučinách (až 4 páry/10ha), ve smíšených
krkonošských lesích je již výrazně nižší (kolem 0,1–0,2 páru/10 ha). Celková početnost
krkonošské populace byla odhadována na 85–115 párů koncem devadesátých let (Flousek &
Gramsz 1999), aktuálně je v PO Krkonoše udáváno 60–70 párů. Rozhodující část rozšíření
lejska malého se zřejmě více či méně překrývá s rozšířením biotopů bučin (stanoviště 9110).
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Pro tento druh představují nepříznivé faktory především plošný úbytek biotopů, případně
jejich fragmentace a s tím související omezení potravní nabídky. K závažnému negativnímu
ovlivnění lejska malého s velkou pravděpodobností může dojít v případě snižování aktuální
rozlohy zachovalejších porostů bučin.
Vzhledem k tomu, že záměr nepředpokládá významné odlesnění v uvedeném typu
stanoviště a ani trasa záměru uvedeným stanovištěm neprochází, nelze očekávat vliv
záměru na uvedený druh.
Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica subsp. svecica)
Modráček tundrový obývá okolí vod v subalpínském pásmu Krkonoš. Jeho hnízdění je
omezeno na rašeliniště s klečí na hřebenech Krkonoš v rozmezí nadmořských výšek 1300–
1470 m (Flousek & Gramsz 1999). V blízkosti trasy lanovky je známa lokalita výskytu Úpské
rašeliniště, kde lze odhadovat přibližně polovinu současné populace tohoto druhu v PO
Krkonoše (Flousek in verb.). Protože v posledním desetiletí došlo k poklesu krkonošské
populace modráčka tundrového o více než 50 %, je tento poddruh hodnocen v Červeném
seznamu (Štastný & Bejček 2003) v kategorii kriticky ohrožený.
Přibližná vzdálenost této lokality od trasy záměru činí asi 2000 m. Přesto však je nutné
počítat s obecně vysokou mobilitou, která je pro ptáky charakteristická. Dále pak především
v jarním období, kdy ptáci obsazují svá teritoria, se mohou pohybovat po hranici porostů
kleče i mimo obvyklé stanoviště (především v blízkosti rašelinišť). Další možnost ohrožení lze
očekávat v případě zvýšeného turistického ruchu, podstatnému růstu hlukové zátěže či
nežádoucího rozptylu osob (případně psů) mimo cesty, návštěvou hnízdních lokalit
především na počátku hnízdění. Z uvažovaných vlivů lze jako hlavní označit zvýšení
turistického ruchu (zvýšená návštěvnosti) ve vrcholové partii. Takový nárůst lze však vyloučit
především proto, že kapacita lanovky zůstává shodná se stávající. Nelze sice na počátku
provozu lanovky vyloučit dočasně zvýšenou atraktivitu lanovky jako o technického díla a
s tím spojené zvýšení počtu zájemců o jízdu. Lze však očekávat, že se bude jednat o
přechodnou dobu, po které dojde ke stabilizaci provozu a počtu přepravovaných turistů.
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Sýc preferuje starší smíšené a jehličnaté lesy s menšími mýtinami a holinami, ojediněle i
imisní holiny s jednotlivými doupnými stromy (nezbytná je přitom přítomnost hnízdních dutin).
V Krkonoších hnízdí především ve vyšších polohách (Šťastný et al. 2006), vystupuje běžně
až do výšky 1360 m (Flousek & Gramsz 1999). Jeho potrava je živočišná, živí se převážně
drobnými hlodavci. V zájmovém území hnízdí jednak v přirozených dutinách (převážně
vytesaných datlem černým), často však obsazuje i vyvěšené hnízdní budky (viz Příloha II).
Hnízdní hustota v krkonošských smrkových lesích dosahuje 0,9 páru/1 km2 (Flousek &
Gramsz

1999),
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v místech
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koncentrovat až 2 páry/km2. Aktuální početnost druhu v ptačí oblasti se blíží ke stovce párů.
Početnost a frekvence výskytu tohoto druhu v oblasti hodnoceného záměru spíše odpovídá
průměru PO. V okolí posuzovaného záměru přichází jako možný biotop duhu v úvahu
především o lesní porosty, tj. v úseku Pec pod Sněžkou – Růžová hora.
Druh je nejcitlivější na rušení především na počátku hnízdění (za počátek hnízdění lze
považovat obhajování revíru), které obvykle začíná od druhé poloviny března (Hudec,
Šťastný 2005). Za nejzávažnější vyrušování lze považovat především hluk v nočních
hodinách případně spojený s osvětlením.
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Na rozdíl od striktně lesních druhů ptáků preferuje tetřívek obecný mozaiku různě starých
lesních porostů a otevřených ploch ve vyšších polohách (vřesoviště, rašeliniště, vlhké louky
nebo imisní holiny). Tetřívek je stálý druh. Od dubna do května probíhá tok, hnízdění trvá cca
do konce června, během léta a podzimu pak samice vodí mláďata za potravou. Tu tvoří
pupeny a mladé výhonky dřevin, plody brusnicovitých rostlin, hlavně pro mláďata je důležitou
složkou potravy také hmyz. Těžiště výskytu v PO Krkonoše je v polohách nad horní hranicí
lesa (celkem odhadováno 100–150 tokajících samců). V oblasti hodnoceného záměru je
nejsilnější populace v oblasti Úpského rašeliniště. Nelze však vyloučit výskyt jednotlivých
ptáků v kontaktu se samotným záměrem tj. s trasou lanovky (v průseku kosodřeviny zjištěny
porosty brusnic).
Negativní ovlivnění populace tetřívka nastává zpravidla v důsledku velkoplošných změn
jádrových biotopů (rozsáhlé změny ve vodním režimu krajiny, nevhodné lesní hospodaření,
vysoké stavy predátorů aj.).
Shrnutí: Ovlivnění ptáků v PO Krkonoše se s velkou pravděpodobností může dotknout
populací datla černého a sýce rousného v úseku lanovky Pec pod Sněžkou – Růžová hora a
druhů slavíka modráčka tundrového a tetřívka obecného v úseku Růžová hora – Sněžka. U
žádného z uvedených druhů však nelze v důsledku záměru očekávat, že nastane významné
negativní ovlivnění.

Živočišné druhy
Pro dva živočišné druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Krkonoše, jsou určeny SAC
Herlíkovice (jediná lokalita chráněná v soustavě Natura 2000 v ČR, kde se pravidelněji
vyskytuje v období zimování netopýr pobřežní) a SAC Jizera a Kamenice 2 (přirozené horské
toky odtékající z Krkonoš, v nichž je znám hojnější výskyt vranky obecné). Obě SAC jsou od
vlastního zájmové území záměru značně vzdáleny.
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Vranka obecná (Cottus gobio)
Pro vranku obvykle představuje potenciální ohrožení znečištění toků (eutrofizace) a
následné snížení dostupného množství kyslíku ve vodě (nárůst BSK5), v posuzovaném
území však realizací záměru toto riziko nevzniká. Na vranku obecnou v EVL Krkonoše
(konkrétně na její populaci, soustředěné hlavně v Jizeře a Kamenici) proto nemůže mít
realizace záměru žádný prokazatelný negativní vliv.
Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
V České republice se netopýr pobřežní objevuje dosti vzácně na zimovištích v severním
pohraničí státu (Jizerské hory, Krkonoše, ojediněle Broumovsko a Jeseníky), kam přilétá
z nížin středního Německa a Polska. Vcelku pravidelně bývá nalézán i na zimovištích
v Moravském krasu, kde byl opakovaně zjištěn i jeho letní výskyt. Obecně může být druh
ohrožen zánikem mokřadních biotopů, v podmínkách ČR je hlavním faktorem uzavírání
podzemních prostor a rušení na zimovištích. Druh se v území plánovaného záměru
nevyskytuje, jedinou lokalitou v EVL Krkonoše je štola u Herlíkovic (zimní kolonie druhu).
K rušení zimujících jedinců netopýra pobřežního v souvislosti se záměrem nemůže dojít,
druh proto nebude nijak ovlivněn.
Rostlinné druhy
Pro rostlinné a živočišné druhy představují zásadní lokality tzv. zvláštní oblasti ochrany
(Special Area of Conservation, SAC). Každá z lokalit SAC je určená zejména k uplatnění
přesně cílených ochranných opatření nezbytných pro zachování příznivého stavu populací
druhů. Z rostlinných druhů, které jsou předmětem ochrany EVL Krkonoše, se v širším okolí
cca 2 km od zájmové lokality vyskytují pouze zvonek český a všivec krkonošský. V dalším
textu jsou komentovány pouze SAC s výskytem těchto druhů.
Hořeček český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*
Hořeček český je endemit České republiky, bavorské části Šumavy, severního Rakouska
a jižního Polska. Těžiště rozšíření taxonu je v Českém masívu. Lokality ležící mimo Českou
republiku jsou vzácné, v Polsku je druh nezvěstný. Podle aktualizovaných podkladů
(www.natura2000.cz, Brabec 2005) se hořeček český vyskytuje v území EVL Krkonoše
pouze v Albeřických lomech a v Černém dole. Druh nebude hodnoceným záměrem ovlivněn.
Svízel sudetský (Galium sudeticum)*
Svízel sudetský je neoendemit Čech, jeho lokality přesahují v hřebenové oblasti Krkonoš
do Polska. Druh má v EVL Krkonoše těžiště výskytu v nadmořských výškách 1000-1300 m.
Kromě Krkonoš se vyskytuje už jen v CHKO Slavkovský les. Krkonošské populace čítají
stovky jedinců na pouhých třech lokalitách na exponovaných stanovištích karů, na vlhkých
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bazických skalách a sutích, nejbližší lokalitou (SAC) jsou Kotelní jámy. Ovlivnění populací
svízele sudetského v důsledku realizace záměru nelze předpokládat.
Všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica subsp. sudetica)*
Všivec krkonošský pravý je endemický krkonošský poddruh, rostoucí především na české
straně hor, jen malá část lokalit se nachází na polské straně. Vhodné podmínky nalézá
v terénních depresích na místech s vyšší sněhovou pokrývkou. Není vázaný přímo na
sněhová výležiska, vyhledává hlavně jejich okraje na prameništích, perifériích rašelinišť,
zrašelinělých a podmáčených plochách v okolí potůčků nebo mokvavých skal. V současnosti
je v ČR evidováno 12 nalezišť všivce krkonošského, všechna v subalpínském a alpínském
stupni Krkonoš. V oblasti Východních Krkonoš jsou pro tento druh určeny SAC Okolí Luční
boudy a SAC Úpská jáma, další lokality v Krkonoších pak leží podstatně západněji (nejblíže
Stříbrný hřbet – cca 4 km Z od Sněžky).
Druh je ohrožován změnami pedologických, klimatických, hydrologických a vegetačních
poměrů na lokalitách a zejména veškerými lidskými aktivitami. Nejohroženější lokality jsou
proto ty, které leží v bezprostřední blízkosti Luční boudy. Hodnocený záměr však
nepředpokládá žádné přímé či nepřímé ovlivnění těchto lokalit a proto ani nijak neohrozí
populaci druhu v rámci EVL Krkonoše.
Zvonek český (Campanula bohemica)*
Zvonek český je endemický druh rostoucí výlučně v Krkonoších, na české i polské straně
pohoří. Roste zde na řadě lokalit v montánním až subalpínském vegetačním stupni, hlavně
v přirozených alpínských trávnících nad hranicí lesa, v ledovcových karech a na druhově
bohatých horských loukách. Výškové rozpětí lokalit se pohybuje mezi 760 a 1580 m n.m.
Přímo do území posuzovaného záměru zasahuje SAC Východní Krkonoše–jádro (vrcholové
partie Sněžky). Další tři lokality Větrník a Karlov, Růžohorky, respektive Velká Pláň se
nacházejí v bližším okolí (cca do 2 km) hodnoceného záměru.
Obecně jsou hlavním důvodem snižování početnosti populací až zániku některých lokalit
tohoto druhu (vedle stavební činnosti) zejména změny ve způsobu obhospodařování a
využívání krajiny, nežádoucí sukcese vegetace po ukončení tradičního obhospodařování luk,
zarůstání náletovými dřevinami a celková eutrofizace stanovišť. Do žádné z SAC není
záměrem předpokládán jakýkoliv přímý zásah, přímo v trase lanovky byl druh aktuálně
zjištěn zcela ojediněle (nález ze září 2007 pochází z úseku mezi podpěrami P6 a P7 dolního
úseku, při okraji lesního porostu). Nežádoucím efektem záměru může potenciálně být např.
změna režimu hospodaření na louce pod stávající dolní stanicí lanovky – zde se druh může
nepříliš hojně vyskytovat (nebyl zde prokázán při terénním průzkumu, avšak výskyt není
vyloučen, neboť se vyskytuje v nedalekém okolí). I takový teoretický vliv lze však vzhledem
k celkové rozloze lokalit SAC pro tento druh v rámci EVL považovat za zcela zanedbatelný.
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Přírodní stanoviště
Z velkého množství typů přírodních stanovišť, chráněných v EVL Krkonoše, převládají
v současnosti přímo pod trasou lanovky stanoviště alpinských a boreálních vřesovišť (4060)
a silikátových alpínských trávníků (6150), v kontaktu s plochami plánované výstavby
v dolním úseku hlavně porosty vlhkomilné lemové vegetace (6430), okrajově také segment
acidofilní bučiny (9110) a horských trojštětových luk (6520). V blízkém okolí posuzovaného
záměru se pak vyskytují především různě zachovalé porosty acidofilních smrčin (9410) a
porosty kosodřeviny (4070).
4030 Evropská suchá vřesoviště
Vegetace drobných keříčků s převahou brusnicovitých rostlin (hlavně borůvkou a
brusinkou) a s vřesem. Přimíšeny jsou různé druhy trav a širokolistých bylin, celkově však
jde o vegetaci druhově chudou. Významně se uplatňují mechorosty a lišejníky. Primární
výskyty se nacházejí na skalních hranách a výchozech živinami chudých hornin. Sekundární
výskyty vznikají po odlesnění na místech původních acidofilních smrčin a bučin, s minerálně
chudými půdami a vyluhovaným půdním horizontem. Při zastínění (např. zarůstání
dřevinami) tato světlomilná vegetace rychle ustupuje. Toto stanoviště se v posuzovaném
území zřejmě nevyskytuje – ačkoli některé porosty pod horním úsekem lanovky vykazují
podobnost s tímto typem, ve skutečnosti patří stanovišti 4060. V souvislosti s posuzovaným
záměrem nebude tento předmět ochrany EVL Krkonoše nijak negativně ovlivněn.
4060 Alpínská a boreální vřesoviště
Různě zapojené, druhově chudé porosty nízkých keříčků primárních stanovišť
v subalpínském až alpínském stupni, tvořené především brusnicemi (Vaccinium myrtillus, V.
vitis-idaea), vřesem obecným (Calluna vulgaris), mimo zkoumané území též např. šichou
oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum). Dále se vyskytují některé druhy trav (metlička
křivolaká, třtina chloupkatá a kostřava nízká). Tato stanoviště osidlují mělké a kamenité půdy
nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou pokrývkou i vyfoukávané.
Tento typ přírodního stanoviště se v řešeném území vyskytuje v mozaice s jednotkou
6150 v trase horního úseku lanovky. K ohrožení tohoto stanoviště obvykle dochází
v důsledku eutrofizace prostředí a konkurence vyšších trav, bylin či dřevin. Podle dostupných
podkladů k hodnocenému záměru nejsou v těchto místech záměrem předpokládány žádné
zásahy (položení silových a komunikačních kabelů má být provedeno v chráničce na terén,
tedy bez poškozování této vegetace). Pro přepravu materiálů je plánováno využití vrtulníku,
což minimalizuje zásahy do zdejší vegetace. Určité ovlivnění této vegetace lze připustit
v důsledku pohybu pracovníků v době provádění záměru (sešlap, eutrofizace prostředí),
avšak v takovém případě se jedná o krátkodobý vliv. Za dodržení uvedených předpokladů by
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přesto v souvislosti s hodnoceným záměrem nemělo dojít k významnému negativnímu
ovlivnění předmětu ochrany.
Poznámka: Acidofilní porosty s převahou borůvky, brusinky, metličky, třtiny chloupkaté a
s výskytem hořce tolitovitého atd., dobře odpovídající druhovým složením biotopu A2.2
(Subalpínská brusnicová vegetace) a tedy i evropskému typu stanoviště 4060 (Alpínská a
boreální vřesoviště), se vyskytují také v převážné části dolního úseku lanovky. Protože zde
však představují náhradní vegetaci po lesních porostech (průsek lanovky), lze je považovat
spíše za biotop X10 (Paseky s podrostem původního lesa), případně za sekundární,
přechodné a méně reprezentativní porosty A2.2. Při mapování biotopů zde tyto porosty
nebyly vůbec zohledněny. Ovlivnění této vegetace v dolním úseku lze očekávat v důsledku
stavby nových podpěr, a především hloubení rýhy pro kanalizaci (eroze, ukládání výkopové
zeminy, následná ruderalizace porostů). Takové ovlivnění je sice evidentním negativním
projevem stavby, avšak nelze jej asi považovat za významný negativní vliv na předmět
ochrany EVL (existence těchto porostů je de facto závislá na udržování průseku lanovky,
jinak tato společenstva pod tlakem sukcese lesních ekosystémů s velkou pravděpodobností
zmizí. Eliminační či zmírňující opatření (zabránění erozi, splachům a ruderalizaci) jsou zde
však na místě.
4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)
Keřovité porosty kosodřeviny vytváří v EVL Krkonoše samostatný vegetační stupeň.
Představují primární společenstva subalpínského stupně v nadmořských výškách 1200–
1450 m, na lavinových drahách a sutích sestupují i níže. Půdy, na nichž kosodřevina roste
jsou nejčastěji kamenité, silně kyselé s vyvinutou vrstvou surového humusu. Kosodřevina
navazuje na klimaxové smrčiny a na své horní hranici přechází do stupně alpínských holí.
V úzce pojatém posuzovaném území (přímo pod trasou rekonstruované lanové dráhy) se
tento typ stanoviště vyskytuje pouze okrajově na temeni Sněžky, jinak představuje kontaktní
společenstva na okrajích průseku lanové dráhy. Posuzovanou rekonstrukcí LD však do
porostů kosodřeviny nejsou směřovány žádné nové aktivity či zásahy, neočekává se ani
působení žádných nepřímých negativních vlivů záměru. Jako předmět ochrany EVL
Krkonoše proto nebude toto přírodní stanoviště negativně ovlivněno.
4080 Subarktické vrbové křoviny
Subalpínské křoviny jsou vegetací supramontánního až subalpínského stupně. Nacházejí
se především v krkonošských karech na jejich svazích, dnech i hranách, ale také podél
potoků v subalpínském stupni. Jsou vázány na vlhčí půdy než kosodřevina. Rozvolněné
porosty subalpínských listnatých křovin jsou tvořeny především břízou karpatskou, vrbou
laponskou, vrbou slezskou a jeřábem ptačím, bylinné patro je tvořeno převážně druhy
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vysokobylinných niv. Tento typ stanoviště nebyl v řešeném území zjištěn, posuzovaným
záměrem nebude nijak ovlivněn.
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
Travinná společenstva, která se v EVL Krkonoše vyskytují v oblastech nad horní hranicí
lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou
vystavena silnému větru a v zimním období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě
závětrných míst nebo terénních depresí jsou naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu.
V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu a zkracuje se vegetační
období, vznikají druhově chudá sněhová výležiska. Nejčastějšími druhy ve společenstvech
jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a smilka tuhá
(Nardus stricta), místy se vyskytuje i sítina trojklanná (Juncus trifidus) a bika bělavá měděná
(Luzula luzuloides subsp. rubella).
Tento typ stanoviště se v hodnoceném území vyskytuje pouze ve vrcholové části Sněžky,
ve fragmentech či v mozaice s jednotkou 4060. Negativní ovlivnění předmětu ochrany EVL
by bylo možno předpokládat pouze v případě terénních úprav, např. rozsáhlejších výkopů při
zakládání betonových patek podpěr. Tyto zásahy však mají být dle dostupných podkladů
omezeny do prostoru stávajících základů podpěr. Teoretické (nejspíše mírné) ovlivnění
porostů v blízkém okolí při samotném provádění rekonstrukce (sešlap, narušování
vegetačního krytu pohybem techniky, pohyb pracovníků) je třeba maximálně omezit vhodnou
volbou mechanizace a způsobu dopravy. Protože jiné zásahy nejsou záměrem
předpokládány, ani u tohoto předmětu ochrany neočekáváme významné negativní
ovlivnění.
6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Nízké trsnaté smilkové trávníky se vyskytují v podhorských, horských až subalpínských
polohách jako náhradní vegetace po různých typech acidofilních lesů, vzácněji klečových
porostů. Primárně se tato vegetace nachází také v okolí karů. Společenstva osidlují poměrně
hluboké, sušší až vlhké kyselé půdy, které jsou poměrně chudé na živiny. Dominantním
druhem je vždy smilka tuhá (Nardus stricta), případně psineček výběžkatý (Agrostis
capillaris).
Typické smilkové porosty se v hodnoceném území nevyskytují, nebo jsou zastoupeny jen
zcela okrajově, v ochuzené a nereprezentativní podobě (odpovídající vegetační jednotka
byla při mapování biotopů v r. 2001 zjištěna v blízkém okolí záměru – louka nad stávající
dolní stanice lanovky). Při terénním průzkumu v září 2007 však byly v nejbližším okolí
zjištěny z diagnostických druhů pouze mochna zlatá (Potentilla aurea) či zvonek okrouhlolistý
(Campanula rotundifolia), nejedná se však o reprezentativní smilkovou louku. Předmět
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ochrany v důsledku rekonstrukce lanové dráhy nebude významně negativně dotčen.
Možné nepřímé vlivy na tuto louku v etapě výstavby je vhodné minimalizovat v rámci
opatření pro předcházení vlivů (pojezd mechanizace usměrnit do okolních zpevněných
ploch, vyloučit skládkování materiálů apod.). Za hlavní ohrožující faktory tohoto typu
stanoviště lze považovat eutrofizaci, opouštění luk a pastvin, lokálně i zalesňování.
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
Zapojená společenstva s převahou vysokých širokolistých bylin, zjištěná ve zkoumaném
území ve vlhkých depresích a podél drobných potůčků v montánním a v subalpínském
stupni. Vzhled porostů velmi výrazně ovlivňují jejich dominanty, mj. zastoupení druhů
subalpínských vysokobylinných niv. Charakteristickými druhy jsou devětsil lékařský
(Petasites albus) a papratka horská (Athyrium distentifolium), případně krabilice chlupatá
(Chaerophyllum hirsutum).
Tento typ vlhkých vysokobylinných společenstev je v zájmovém území rozšířen jen
maloplošně, v dolním úseku lanovky lokálně najdeme i poněkud souvislejší porosty na
místech, kde v průseku lanovky ze svahu vyúsťují drobné vodoteče a stružky. Očekáváme,
že může dojít nanejvýš k mírnému negativnímu ovlivnění stanoviště v důsledku
zakládání nových podpěr v dolním úseku rekonstruované lanovky (hloubení základových
jam, pojezd techniky, lokální narušení hydrických poměrů). Porosty tohoto stanoviště se jinak
vyskytují roztroušeně po celém území EVL Krkonoše (celková rozloha ~770 ha), celkové
odhadované ovlivnění v posuzovaném území i s případnou drenáží mezi novými patkami
podpěr lanovky se dotkne max. několika desetin ha porostů, což z hlediska EVL
nepředstavuje významný negativní vliv na toto stanoviště.
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
Jedná se o extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných
travin jako je ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava červená. Mezofilní
louky se v území EVL Krkonoše aktuálně vyskytují převážně ve středních a nižších polohách
v blízkosti sídel. Mapování biotopů ani průzkum zájmového území přímo v terénu výskyt
tohoto stanoviště neprokázaly ani v bližším okolí, předmět ochrany proto není v důsledku
rekonstrukce lanové dráhy nijak ohrožen.
6520 Horské sečené louky
Předmět ochrany představují extenzivně hnojené, středně vysoké, zapojené jedno- až
dvojsečné hospodářsky využívané louky v horských polohách. Z botanického hlediska se
jedná o louky svazu Polygono-Trisetion, charakteristické dominancí trojštětu žlutavého
(Trisetum flavescens), psinečku obecného (Agrostis capillaris), kostřavy červené (Festuca
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rubra), s montánními druhy bylin, jako např. rdesno hadí kořen (Bistorta major), třezalka
skvrnitá (Hypericum maculatum), kakost lesní (Geranium sylvaticum). V rámci mapování
biotopů byl jediný porost typu mapován na louce u dolní stanice lanovky (biotop T1.2 horské trojštětové louky), výskyt a kvalita byly následně ověřovány v terénu. Jedná se však o
částečně ruderalizovaný porost s hojnou účastí bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria),
Potenciální ohrožení stanoviště představuje hlavně zastavování pozemků, přehnojování
nebo jejich plošné opouštění a následné zarůstání. Vzhledem k tomu, že je do plochy
s výskytem tohoto stanoviště směřována pouze výstavba jediné podpěry (navíc zcela u
okraje porostu pod stávající dolní stanicí lanovky), lze předpokládat v době provozu
nanejvýš velmi mírné negativní ovlivnění předmětu ochrany. Možné ovlivnění v etapě
výstavby (např. pojezdem mechanizace, skládkováním materiálu apod.) je nicméně nutno
minimalizovat v rámci opatření pro předcházení vlivů.
7110 Aktivní vrchoviště
Jedná se o přirozeně otevřená společenstva vodou bohatě zásobených vrchovišť obvykle
s mozaikovitou strukturou, dominují rašeliníky, některé druhy ostřic a nízké keříčky šichy
nebo klikvy. Hlavním ekologickým faktorem je voda, které je v případě těchto společenstev
silně kyselá, s nepatrným obsahem živin a bazických iontů. Pro existenci vrchovišť je důležitá
převaha příjmu srážkové vody nad jejím výparem. Tento předmět ochrany se ve zkoumaném
území nevyskytuje (nejbližší výskyty jsou známy na Úpském rašeliništi apod.), nelze
předpokládat jeho přímé negativní ovlivnění v souvislosti s hodnoceným záměrem.
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
Oligotrofní prameništní rašeliniště, jejichž existence je přímo podmíněná hlavně minerálně
chudým podložím na stanovištích sycených podzemní vodou s minimálním obsahem iontů.
Dominantní postavení v této vegetaci má souvislé mechové patro s převažujícími rašeliníky
(Sphagnum spp.), z vyšších rostlin se uplatňují zejména nízké ostřice (Carex spp.), a další
druhy šáchorovitých (suchopýry – Eriophorum spp.), dále např. zábělník bahenní (Potentilla
palustris) apod. Společenstva osidlují hlavně svahové nebo údolní polohy, ale také
prameniště a místa v blízkosti potoků na chudém geologickém podloží, případně navazují na
okrajové zóny vrchovišť. Příznivý stav porostů může být ohrožen především v důsledku
hnojení, celkové eutrofizace prostředí a následné expanze konkurenčně silných druhů či
dřevin. Tento typ stanoviště nebyl v řešeném území zjištěn a posuzovaným záměrem
nebude negativně ovlivněn.
8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a
Galeopsietalia ladani)
Vzácně rozšířená společenstva na kyselých, vlhkých, často ne zcela zpevněných sutích,
též na úpatí skalek v nejvyšší polohách hor a v prostorách karů. Vegetace, v níž dominují
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mechy a lišejníky, vytváří nízké nezapojené porosty dorůstající výšky 30 cm. Z travin zde
najdeme metličku křivolakou, psineček alpský a bezkolenec modrý. Tento typ stanoviště se
v území záměru nevyskytuje a nebude posuzovaným záměrem negativně ovlivněn
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Rozvolněné skalní trávníky, strukturu jejich porostů zpravidla určují drobné acidotolerantní
kapradiny, např. sleziníky (Asplenium spp.), i kapradiny robustnější, např. Dryopteris filixmas. Nad hranicí lesa pak dominují zejména vytrvalé trávy (psineček alpský, kostřava nízká).
Bohatě vyvinuto bývá mechové patro. Těžištěm rozšíření tohoto stanoviště v EVL Krkonoše
jsou karová údolí se skalnatými svahy – nejblíže Obří důl, Úpská jáma apod. Negativní
ovlivnění předmětu ochrany posuzovaným záměrem lze vyloučit.
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Tato jednotka je významným biotopem zejména pro bezobratlé živočichy, často slouží i
jako zimoviště pro netopýry. Obvykle se jedná o jeskynní systémy či pseudokrasové
prostory, v rámci EVL Krkonoše sem však patří především některá opuštěná důlní díla.
V hodnoceném území není zpracovatelům známo rozšíření odpovídajících stanovišť, ačkoliv
v masivu Sněžky se zřejmě štoly či obdobné prostory nacházejí (mapováním biotopů ani
botanickým průzkumem nebyly jejich výskyty zachyceny). Jakékoliv vlivy na tento předmět
ochrany lze nicméně prakticky vyloučit, a to především k charakteru záměru, situovaném
zcela na povrchu terénu či nad ním.
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Druhově chudé acidofilní bukové lesy (ve vyšších polohách také smíšené smrko-jedlobukové porosty), které se v Krkonoších vyskytují na výše položených svazích až k horní
hranici lesa, zvláště na minerálně chudých horninách. Keřové patro je málo vyvinuté, tvoří ho
zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře převažují acidofilní a oligotrofní
druhy (bika hajní – Luzula luzuloides, šťavel kyselý – Oxalis acetosella apod.). Ohrožení
předmětu ochrany představuje nejčastěji přezvěření, převod na jehličnaté kultury,
fragmentace a narušení stability porostů na svazích.
V zájmovém území byl při mapování biotopů vymezen jediný segment potenciálně
dotčený záměrem (v prostoru plánované nové dolní stanice lanovky u Lesovny). Při
terénních pochůzkách bylo nicméně zjištěno, že tento segment ve skutečnosti představuje
kulturní jehličnatý (smrkový) porost bez účasti buku v dřevinném patře, jedná se tedy o
pouze potenciální, nikoliv stávající bučinu. Ani v dalších částech se záměr přímo nedotýká
žádných porostů tohoto typu stanoviště, negativní vlivy na předmět ochrany proto lze
vyloučit, a to s pravděpodobností hraničící s jistotou.
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9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Mezotrofní porosty bučin a smíšených jedlo-bukových lesů zpravidla s vícevrstevným
bylinným patrem, které vytvářejí typické lesní druhy s vyššími nároky na půdní živiny. Tyto
porosty se vyskytují na různém geologickém podloží, na půdách s dobrou humifikační
schopností. Tento typ stanoviště se v území záměru nevyskytuje a nebude posuzovaným
záměrem negativně ovlivněn.

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
Vysokobylinné horské bukové lesy s příměsí javoru klenu, případně dalších dřevin, včetně
jedle a smrku. Charakteristické jsou statné horské druhy bylin – mléčivec alpský (Cicerbita
alpina), devětsil bílý (Petasites albus), bika lesní (Luzula sylvatica), havez česnáčkolistá
(Adenostyles alliariae) ad. Vyskytují se hlavně v suťových polohách krkonošských údolí.
V území hodnoceného záměru se tento typ stanoviště nevyskytuje a nebude posuzovaným
záměrem nijak negativně ovlivněn.
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Azonálně a půdním složením podmíněná společenstva smíšených javoro-jasanobukových lesů na suťových svazích, úžlabinách a roklinách na středně živných silikátových
horninách. Ve společenstvu bylinného patra se typicky uplatňují nitrofilní druhy. Tento typ
stanoviště se v území záměru nevyskytuje a nebude posuzovaným záměrem negativně.
91D0* Rašelinný les
Nezapojená dřevinná vegetace rašelinišť s rozvolněným stromovým patrem, složená
převážně z kosodřeviny, břízy pýřité, případně smrku ztepilého. V bylinném patře se uplatňují
zejména brusnice (borůvka, brusinka, klikva), bezkolenec, nízké ostřice, dále např.
suchopýry, sedmikvítek evropský apod. Výrazné je vždy mechové patro s převažujícími
rašeliníky. Příznivý stav porostů této jednotky může být teoreticky ohrožen především
v důsledku eutrofizace, znamenající expanzi konkurenčně zdatných druhů a ruderalizaci
podrostu. Tento předmět ochrany EVL (vrchoviště s klečí) se však vyskytuje výhradně mimo
zájmové území (nejblíže Úpské rašeliniště) a nebude záměrem nijak ovlivněn.

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Jedná se o obvykle nezapojené lužní porosty, tvořené většinou převládající olší šedou,
případně olší lepkavou, s příměsí javoru klenu či vrby jívy a často také se smrkem ztepilým.
Vyskytují se podél potoků a řek ve vyšších polohách a v podmáčených depresích. Charakter
bylinného patra určují vlhkomilné druhy jako devětsil bílý (Petasites albus), čistec lesní
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(Stachys sylvatica) či krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum). Ohrožující faktory
představuje možné narušení vodního režimu, vysekávání dřevin, výsadba monokultur.
Jednotka nebyla v zájmovém území při mapování biotopů zjištěna. Podle terénních
pochůzek je sice možno jako její fragmenty uvažovat některé porosty podél toku Úpy
(nedaleko plánované dolní stanice u Lesovny), avšak žádné z uvedených negativních
činností nejsou v tomto prostoru uvažovány a tak ani v případě tohoto předmětu ochrany
nelze přepokládat žádné prokazatelné ovlivnění záměrem.
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Klimaxové lesní porosty s dominantním smrkem ztepilým, v přirozených podmínkách
znatelně různověké. Ve stromovém a keřovém patře se dále uplatňují i listnáče, např. javor
klen a jeřáb ptačí. Bylinné patro má proměnlivou pokryvnost, uplatňují se v něm především
acidofilní a montánní druhy (např. trávy třtina chloupkatá a metlička křivolaká, častá je bika
lesní, dále podbělice alpská či plavuň pučivá, z kapradin žebrovice různolistá ad.). Mechové
patro má vysokou pokryvnost, zvláště u vlhčích typů smrčin. V horách jsou přirozené smrčiny
převládajícím typem lesa na svazích a plošinách s podzolovými a kamenitými půdami.
V posuzovaném území v okolí záměru se jedná o relativně rozšířený typ přírodního
stanoviště od montánního stupně výše (reprezentativnost porostů se však různí od
zachovalých až po téměř kulturní lesy, důležitým znakem je, zda se v podrostu uplatňují
charakteristické taxony horských smrčin). Porosty této jednotky nelze označit za přímo
dotčené, představují pouze „kontaktní“ vegetaci, lemující průsek lanovky, avšak vzhledem
k charakteru záměru a předpokládané vzdušné přepravě materiálu se nepředpokládají žádné
zásahy do těchto porostů, čímž lze negativní ovlivnění tohoto předmětu ochrany prakticky
vyloučit.

Shrnutí: Negativní ovlivnění rostlinných a živočišných druhů chráněných v EVL Krkonoše
nenastane. Ovlivnění přírodních stanovišť se může dotknout v úseku lanovky Pec pod
Sněžkou – Růžová hora nejspíše porostů typu 6520 (Horské trojštětové louky) či 6430
(Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně).
V úseku Růžová hora – Sněžka mohou být dotčeny porosty stanovišť 4060 (Alpínská a
boreální vřesoviště) a 6150 (Silikátové alpínské a boreální trávníky). U všech uvedených
stanovišť však lze v důsledku realizace záměru přepokládat nanejvýš málo významné
negativní ovlivnění.
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5.2 - Zhodnocení pravděpodobných vlivů zvažovaných variant
včetně „nulové alternativy“
Varianty „B“ a „C“ (rekonstrukce lanovky v jakékoliv z uvažovaných podob) jsou zcela
srovnatelné z hlediska vlivů na lokality Natura 2000 (za podmínky zachování stávající
kapacity přepravovaných osob max. 250 osob za hodinu) a nepřinášejí významné negativní
ovlivnění předmětů ochrany. Neuskutečnění záměru (var. „A“) by z hlediska cílů ochrany
lokalit soustavy Natura 2000 nepřineslo žádné bezprostřední přímé negativní ani pozitivní
vlivy (zlepšení či zhoršení stavu lokalit).
Lze však uvažovat, že v případě vyloučení rekonstrukce lanovky a jejího pokračujícího
„zastarávání“ bude docházet v nepříliš vzdálené době k častým technologickým odstávkám
provozu či k úplnému ukončení provozu (těžko představitelné, avšak nelze to zcela vyloučit).
Takový stav by z hlediska předmětů ochrany lokalit Natura 2000 znamenal pravděpodobně
spíše zhoršení stávajícího stavu. Sněžka je pro turisty velmi atraktivním cílem a v důsledku
většího počtu obousměrně proudících pěších návštěvníků by mohlo docházet k ještě
rozsáhlejšímu poškozování vegetačního krytu a půdy erozí, než za provozu lanovky (část
návštěvníků dopravená lanovkou neprochází subalpinskými a alpinskými společenstvy). Ve
srovnání s variantami B a C je proto „nulová“ varianta A z hlediska působení na předměty
ochrany hodnocena jako mírně nepříznivější.

5.3 - Možnost vzniku kumulativních efektů
Dlouhodobé působení turistické návštěvnosti nad horní hranicí lesa (či její zvyšování) je
typickým příkladem obecného ohrožení předmětů ochrany kumulativními negativními vlivy.
Plánovaná rekonstrukce lanovky však podle názoru zpracovatelů tohoto posouzení
představuje pouze zanedbatelný příspěvek k celkové zátěži a ke kumulativním účinkům na
území EVL a PO Krkonoše. Jako zcela klíčový se přitom jeví faktor zachování stávající trasy
a kapacity lanovky. Vzhledem k tomu lze očekávat spolupůsobení provozu rekonstruované
lanovky s jinými negativními vlivy návštěvnosti nanejvýše na dnešní úrovni, při současném
zmírnění některých stávajících vlivů na okolí (menší hlučnost nové technologie).
Při eventuálním zvyšování počtu přepravovaných osob a jejich kumulace ve
vysokohorském prostředí by však mohly být potenciálně negativně dotčené i další předměty
ochrany mimo vlastní trasu lanovky, dokonce i ve značné vzdálenosti od vrcholové stanice
(ze stanovišť např. vrchoviště či rašeliniště, případně z ptačích druhů slavík modráček).
Obdobné vlivy (kumulativní až synergické povahy) je přitom velmi obtížné hodnotit či
kompenzovat, optimální je jim předcházet, což je v případě hodnoceného záměru dodrženo.
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5.4 - Celkové vyhodnocení všech vlivů záměru na předměty
ochrany lokalit Natura 2000
Přímé negativní vlivy na předměty ochrany (zábory přírodních stanovišť, zhoršování jejich
zachovalosti, nadměrné vyrušování ptačích druhů či likvidace jejich biotopů) v důsledku
provedení záměru rekonstrukce lanové dráhy Sněžka pravděpodobně nenastane buď vůbec,
nebo alespoň ne ve významné míře. Pouze k mírnému negativnímu ovlivnění porostů
některých přírodních stanovišť může dojít při výměně či budování nových podpěr lanovky a
při pokládání kanalizace v průseku stávající lanovky.

Z nepřímých vlivů, které záměr pravděpodobně přinese, lze očekávat nejspíše dočasné a
jen sotva patrné zvýšení turistické návštěvnosti, případně určitý rozptyl návštěvníků v okolí
vrcholu Sněžky mimo cesty do okolních porostů alpinské a subalpinské vegetace. Uvedené
vlivy však nebudou znamenat významné ohrožení přírodních stanovišť ani populací druhů,
chráněných v EVL a v PO.

Potenciální rizika kumulace vlivů byla brána v úvahu podle principu předběžné opatrnosti.
Vzhledem k současné vysoké návštěvnosti vrcholu Sněžky (a to jak z české, tak z polské
strany) a při zachování stávající přepravní kapacity rekonstruované lanovky nevznikne
v konečném důsledku záměru vyšší než stávající zátěž. U žádného ze zmíněných druhů ani
typů přírodních stanovišť chráněných v soustavě Natura 2000 proto v důsledku realizace
záměru nedojde ke znatelnému zhoršení stavu porostů či populací.

Na základě zvážení všech potenciálních faktorů a vlivů záměru lze oprávněně usuzovat,
že vlivy spojené s realizací záměru, nebudou významně negativní pro žádný z předmětů
ochrany EVL a PO Krkonoše ani se neprojeví nepříznivě na celkovém stavu a integritě
lokalit. Přesto je vhodné eliminovat i možné méně významné vlivy dodržováním standardních
opatření k předcházení a minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (viz kapitola 6).
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6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
V průběhu hodnocení byly v souvislosti s realizací předloženého záměru shledány pouze
málo významné až zcela zanedbatelné negativní vlivy na přírodní stanoviště a druhy,
k jejichž ochraně jsou určeny evropsky významná lokalita CZ0524044 Krkonoše a ptačí
oblast CZ0521009 Krkonoše. Tyto potenciální vlivy byly definovány na principu předběžné
opatrnosti. Vznik nepříznivých dopadů těchto vlivů lze výrazně omezit zavedením
následujících opatření:
● z důvodu hluku vyvolaného pracovními stroji případně zdrojem energie a dopravním
mechanizmem (vrtulník) je možné stavbu provádět v období od 1.8. běžného roku do 30.
11., případně do vytvoření souvislé sněhové pokrývky (omezení vlivů na ptačí druhy).
● při používaní strojů s benzinovým (naftovým ) motorem zabezpečit tyto před únikem
ropných látek (motorový olej, PHM).
● v době provádění rekonstrukce co nejdůrazněji dbát na vyloučení vstupu osob do
porostů v okolí vlastní stavby zejména nad hranicí lesa a zabránění znečišťování na
živiny přirozeně chudého prostředí exkrementy – zabránění eutrofizaci vegetace (např.
instalací chemických toalet apod.)
● barvu kabinek lanovky je třeba provést v nelesklém provedení (tzv. matová barva),
která nebude vyvolávat lesklý odraz při pohybu kabinky lanovky na slunci. Nelze připustit
velkoplošné využití výrazných, křiklavých barevných odstínů tj. např. červená, žlutá,
fluorescenční typy barev atp. Doporučujeme použít neutrálních barev. Návrh
konkrétního barevného řešení povrchu kabiny lanovky doporučujeme řešit s odbornými
pracovníky správy KRNAP.
● případné odstraňování starých základových patek podpěr lanovky je třeba řešit pouze
odříznutím betonových patek cca v úrovni terénu, jejich vytrhávání je zcela nežádoucí
(zabránění erozi atd.).
● hloubení rýhy pro trasu kanalizace je třeba provádět s ohledem na maximální
zabránění erozi a splachům deponovaného materiálu (minimalizace časového úseku
mezi vykopáním a zahrnutím rýhy, zajištění okamžitého „ozelenění“ výkopu vegetací,
nejlépe s využitím drnů původní vegetace, skrytých před výkopem).
Při dodržení těchto požadavků a obecných zásad, které jsou na obdobné záměry
lokalizované v chráněných územích kladeny, v rámci samotné stavby ani následného
provozu téměř s jistotou nedojde k žádnému prokazatelnému ovlivnění předmětů ochrany.
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Hodnocený záměr „Lanová dráha Sněžka“ v hodnocené aktivní variantě C nemá
významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL CZ0524044 Krkonoše
a PO CZ0521009 Krkonoše.
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8. POUŽITÉ ZKRATKY
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EVL – Evropsky významná lokalita
KRNAP – Krkonošský národní park
NP – národní park
PO – Ptačí oblast
OP – ochranné pásmo
SAC (Special Area of Conservation) – oblast zvláštní ochrany podle směrnice 92/43/EHS
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Příloha I. – Lokalizace zájmového území záměru a rozsah lokalit soustavy Natura 2000 (přehledná mapa)
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Příloha II. – Bližší vymezení zájmového území.

Příloha III. – Karta lokality soustavy Natura 2000 – Evropsky významná lokalita
Krkonoše (Příloha nařízení vlády č. 132/2005 Sb.)
Kód lokality:

CZ0524044

Biogeografická oblast:

kontinentální

Rozloha lokality:

54979,594 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území:

NP

Typy přírodních stanovišť:
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
4030
Evropská suchá vřesoviště
4060
Alpínská a boreální vřesoviště
4070*
Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti)
4080
Subarktické vrbové křoviny
6150
Silikátové alpínské a boreální trávníky
6230*
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)
6430
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520
Horské sečené louky
7110*
Aktivní vrchoviště
7140
Přechodová rašeliniště a třasoviště
8110
Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8220
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310
Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140
Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
9180*
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91D0*
Rašelinný les
91E0*
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9410
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Druhy:
(symbol * označuje prioritní druhy)
zvonek český (Campanula bohemica *)
vranka obecná (Cottus gobio)
svízel sudetský (Galium sudeticum *)
hořeček český (Gentianella bohemica *)
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica *)

Kraj:
Královéhradecký kraj
Katastrální území:
Babí, Bedřichov v Krkonoších, Bobr, Bolkov, Černá Hora v Krkonoších, Černý Důl, Čistá v
Krkonoších, Dolní Albeřice, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Dolní Lysečiny, Dolní Malá Úpa, Fořt,
Hertvíkovice, Horní Albeřice, Horní Lánov, Horní Lysečiny, Horní Malá Úpa, Horní Maršov,
Horní Staré Město, Hořejší Vrchlabí, Janské Lázně, Javorník v Krkonoších, Kalná Voda,
Labská, Maršov I, Maršov II, Maršov III, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Prkenný Důl,
Prostřední Lánov, Přední Labská, Rudník, Rýchory, Sklenářovice, Strážné, Suchý Důl v
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Krkonoších, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Temný Důl, Velká Úpa I, Velká Úpa II,
Vernířovice, Vrchlabí, Žacléř
Kraj:
Liberecký kraj
Katastrální území:
Benecko, Bratrouchov, Buřany, Dolní Rokytnice, Dolní Štěpanice, Františkov v Krkonoších,
Harrachov, Horní Branná, Horní Dušnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, Horní Sytová, Horní
Štěpanice, Hrabačov, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Křížlice, Mrklov, Paseky
nad Jizerou, Peřimov, Polubný, Poniklá, Příchovice u Kořenova, Přívlaka, Rejdice, Rokytno v
Krkonoších, Roudnice v Krkonoších, Sklenařice, Stromkovice, Valteřice v Krkonoších,
Víchová nad Jizerou, Víchovská Lhota, Vítkovice v Krkonoších, Vysoké nad Jizerou
Mapa lokality CZ0524044:

©AOPK ČR; vytvořeno: 12.4.2005
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Příloha IV . – Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Krkonoše (Příloha č. 2
k Nařízení vlády č. 600/2004 Sb.)
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Příloha V. – Fotodokumentace

Sněžka-Horní stanice. Celkový pohled na horní stanici a část horního úseku lanovky.

Porost horské trojštětové louky (stanoviště 6520) pod stávající dolní stanicí lanové dráhy. Jediným
plánovaným zásahem je stavba nové podpěry S3 na samém okraji louky u stávající nástupní stanice.
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Okraj lesního porostu v místě, kde má být vybudována nová nástupní stanice. Les je tvořen převážně
smrkovou kulturou, kácením nebudou dotčena přírodní stanoviště.

Detail okolí stávající podpěry P4 (ve stejném místě je plánována nová podpěra S6) v dolním úseku
LD. Vegetaci představuje porost vlhkomilných devětsilových lemů drobných potůčků, které zde
protékají mezi patkami (stanoviště 6430). Lze předpokládat, že k dotčení tohoto stanoviště dojde
pouze v lokálním měřítku, a jeho ovlivnění nebude významné z hlediska EVL.
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Mozaika stanovišť silikátových subalpínských trávníků (4060) a vřesovištní vegetace (6150) v průseku
kosodřeviny (stanoviště 4070) v horním úseku LD. Nejsou zde předpokládány žádné závažné vlivy na
tato stanoviště, nové podpěry budou umístěny v místě stávajících.
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Zvonek český (Campanula bohemica) byl v bližším okolí záměru zjištěn pouze ojediněle, při okraji
průseku lanovky mezi podpěrami P6 a P7 dolního úseku. Tento druh nebude provedením záměru
významně dotčen.
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Rekonstrukce lanovky v úseku Pec pod Sněžkou- Růžová hora-Sněžka.

Hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) – dle vyhl. 395/1992 zařazen v kategorii „druhy ohrožené“

Zpracoval:

Veselý Jiří, RNDr.
září 2007

Spolupráce:

Bílek Ondřej, RNDr.

Úvod

Důvodem ke zpracování tohoto posudku byla žádost Ekoteam, Veverkova ul, Hradec Králové, k jeho
zpracování. Zadavatel zpracováním posudku chtěl vyloučit možné vlivy připravované stavby
„Rekonstrukce lanovky na Sněžku“, na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. Na lokalitě bylo
provedeno šetření v měsících srpen, září. Pro zpracování byly dále použity výsledky shromážděné
Houdkem (2002)
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Základní charakteristika

Z hlediska regionální geologie patří zájmové území do oblasti krkonošsko – jizerského
krystalinika (stáří mladší proterozoikum). Podloží je v zájmovém území tvořeno především
(chloriticko)muskovitickými albitickými svory, které v dolním úseku zájmového území (pod
Růžovou horou) přecházejí do migmatických rul (Valečka 1963).
Geomorfologické celky, reliéf
Území je součástí geomorfologického celku I4A-7 Krkonoše (hornatina) (Boháč & Kolář
1996), podcelku Krkonošské hřbety, okrsku Slezský hřbet (podle Czudek et al. 1972, Demek
et al. 1987). Reliéf má charakter širokého hřbetu mezi Sněžkou a Růžovou horou, směrem
k nástupní stanici lanovky strmě spadajícího do údolí Úpy v ústí Obřího dolu. Nadmořská
výška posuzovaného území se pohybuje mezi 825–1594 m.
Biogeografická charakteristika
Lokalita záměru se nachází v bioregionu 1.68 (Krkonošský bioregion, Culek 1996).
Fytogeograficky (regionálně fytogeografické členění podle Skalický & Slavík 1988) leží celé
území v obvodu Českého oreofytika, ve fytogeografickém okresu 93b (Krkonoše subalpínské).

Charakteristika vegetace popis území.

Popis lokalit nových podpěr – dolní úsek lanovky

Nová dolní stanice lanové dráhy + trafostanice
Lokalita byla při mapování biotopů (klasifikace podle Chytrý et al. 2001) označena jako
jednotka L5.4 (odpovídá typu přírodního stanoviště 9110 – Bučiny asociace LuzuloFagetum). Z hlediska aktuální vegetace se však jedná o kulturní lesní porost s dominancí
smrku (Picea abies) a pouze vtroušeným klenem (Acer pseudoplatanus). V podrostu se
z dřevin uplatňuje ještě jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dále zde rostou nenáročné lesní
byliny jako starček vejčitý (Senecio ovatus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď
osténkatá (Dryopteris carthusiana) či borůvka (Vaccinium myrtillus).
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Podpěry S1 a S2
V této lokalitě se nevyskytuje žádný evropsky významný typ přírodního stanoviště.
Z hlediska klasifikace biotopů (Chytrý et al. 2001) se jedná o jednotky X12 a X7.
Vegetace je tvořena převážně ruderálními porosty s dominancí kopřivy (Urtica dioica),
podbělu (Tussilago farfara), ptačince hajního (Stellaria nemorum), pampelišky (Taraxacum
sect. Ruderalia), bolševníku obecného (Heracleum sphondyllium), konopic (Galeopsis
sp.) a roztroušenými nálety či výsadbami břízy (Betula pendula), smrku (Picea abies), vrby
jívy (Salix caprea), klenu (Acer pseudoplatanus) apod.

Podpěra S3
Lokalita představuje evropsky významný typ přírodního stanoviště 6520 – Horské sečené
louky. Z hlediska klasifikace biotopů (Chytrý et al. 2001) se jedná o jednotku T1.2.
Vegetační kryt je tvořen obhospodařovanou loukou s dominancí druhů jako ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius), psineček obecný (Agrostis capillaris), trojštět žlutavý (Trisetum
flavescens). Diagnostické druhy představují kakost lesní (Geranium sylvaticum), bedrník
větší (Pimpinela major), máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), jetel luční, jetel plazivý
(Trifolium pratense, T. repens), ovšem s relativně hojným výskytem nitrofilních druhů,
např. bršlice kozí nohy (Aegopodium padagraria), apod. V okraji louky pod budovou
stávající stanice lanovky se vyskytuje několik vzrostlých exemplářů břízy (Betula pendula).

Podpěra S4 (stávající P2)
Ruderalizovaný travní porost v okolí podpěry, v němž jsou pouze ojediněle zastoupeny
některé diagnostické druhy vlhčích luk – např. kakost lesní (Geranium sylvaticum), pcháč
zelinný (Cirsium oleraceum) či zástupci kontyhelů (Alchemilla sp.), hojný je však výskyt
nitrofilních druhů, např. šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), šťovík obecný (Rumex
acetosa), bolševník obecný (Heracleum sphondyllium), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),
apod. Z hlediska klasifikace biotopů (Chytrý et al. 2001) se jedná nejspíše o jednotku X7.

Podpěra S5
Vegetace je tvořena převážně třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa), metličkou
křivolakou (Avenella flexousa), borůvkou (Vaccinium myrtillus), vtroušeny jsou zlatobýl
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obecný (Solidago virgaurea) či žebrovice různolistá (Blechnum spicant), a také juvenilní
jedinci smrku (Picea abies).

Podpěra S6 (stávající P4)
Evropsky významný typ přírodního stanoviště 6430 – Vlhkomilná vysokobylinná lemová
vegetace. Z hlediska klasifikace biotopů se jedná o jednotku M5 – Devětsilové lemy.
Vegetační kryt v nejbližším okolí dvou stružek mezi patkami je tvořen z převážné části
vlhkomilnými porosty s dominantním zastoupením devětsilu bílého (Petasites albus) a
papratky horské (Athyrium distentifolium), dále se zde vysyktují řeřišničník Hallerův
(Cardaminopsis halleri), starček vejčitý (Senecio ovatus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella),
krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa),
ostružiník maliník (Rubus idaeus), roztroušeně se vyskytují juvenilní jedinci klenu (Acer
pseudoplatanus). Sušší místa jsou porostlá třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa),
bikou hajní (Luzula luzuloides subsp. rubella).

Podpěra S7
Zčásti je zastoupen typ přírodního stanoviště 6430 – Vlhkomilná vysokobylinná lemová
vegetace. Z hlediska klasifikace biotopů se jedná o přechod mezi jednotkami M5 –
Devětsilové lemy a A4.3 – Subalpínské kapradinové nivy.
Jedná se o vlhkomilné porosty s dominancí papratky horské (Athyrium distentifolium), dále
jsou zastoupeny starček vejčitý (Senecio ovatus), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens),
šťavel kyselý (Oxalis acetosella), ostružiník maliník (Rubus idaeus), pomněnka bahenní
(Myosotis palustris agg.), zmlazení javoru klenu (Acer pseudoplatanus) apod.

Podpěra S8
Mokřad s vegetací typu 6430 – Vlhkomilná vysokobylinná lemová vegetace. Z hlediska
klasifikace biotopů se jedná o jednotku M5 – Devětsilové lemy.
V porostech jsou dominantní třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), devětsil bílý
(Petasites albus), starček vejčitý (Senecio ovatus), papratka horská (Athyrium
distentifolium), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), ostružiník maliník (Rubus idaeus),
hojně se vyskytují další druhy prameništní a mokřadní vegetace – např. pcháč zelinný
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(Cirsium oleraceum), pomněnka bahenní (Myosotis palustris agg.), krabilice chlupatá
(Chaerophyllum hirsutum), řeřišnice hořká (Cardamine amara), violka (Viola sp.), hadí
kořen větší (Bistorta major) apod. Z chráněných druhů se zde vyskytuje hořec tolitovitý
(Gentiana asclepiadea).

Podpěra S9
Vegetace je tvořena dominantní borůvkou (Vaccinium myrtillus), třtinou chloupkatou
(Calamagrostis villosa), smilkou tuhou (Nardus stricta), vtroušeny jsou další acidofilní
druhy, např. vřes (Calluna vulgaris), metlička křivolaká (Avenella flexousa), jestřábníky
(Hieracium cf. laevigatum), vyskytuje se i apofytní druh náprstník nachový (Digitalis
purpurea).

Podpěra S10
Vegetační kryt je tvořen dominantní třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa), dále jsou
hojné vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), metlička
křivolaká (Avenella flexousa), vtroušena je také třtina rákosovitá (Calamagrostis
arundinacea), jestřábník zední (Hieracium murorum), kokořík přeslenitý (Polygonatum
verticillatum) ad.

Podpěra S11
Vegetační kryt je tvořen dominantní brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus) a třtinou
chloupkatou (Calamagrostis villosa), dále se vyskytují smilka tuhá (Nardus stricta),
metlička křivolaká (Avenella flexousa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea),
hadí kořen větší (Bistorta major) a zlatobýl obecný (Solidago virgaurea). Z chráněných
druhů se zde vyskytuje hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea).

Podpěra S12
Vegetační kryt je tvořen dominantní třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa), dále se
vyskytují bika hajní měděná

(Luzula luzuloides subsp. rubella), smilka tuhá (Nardus

stricta), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa),
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papratka horská (Athyrium distentifolium), z chráněných druhů se zde vyskytuje hořec
tolitovitý (Gentiana asclepiadea).

Podpěra S13
Dominantou bylinného patra je brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), hojný je chráněný
hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea). Dále jsou zastoupeny metlička křivolaká (Avenella
flexousa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), smilka tuhá (Nardus stricta), vřes
obecný (Calluna vulgaris), lokálně i brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea).

Podpěra S14
Dominantou bylinného patra je brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), dále jsou
zastoupeny brusinka (V. vitis-idaea), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), metlička
křivolaká (Avenella flexousa), smilka tuhá (Nardus stricta), bika hajní měděná (Luzula
luzuloides subsp. rubella), jestřábník zední (Hieracium murorum), rozrazil lékařský
(Veronica officinalis), mochna nátržník (Potentilla erecta), vzácně i chráněný hořec
tolitovitý (Gentiana asclepiadea). V mechovém patře jsou hojné lišejníky (Cladonia spp.).
Roztroušeně se vyskytují také juvenilní jedinci smrku (Picea abies).

Podpěra S15 (stávající P16)
Dominantou vegetačního krytu je brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), dále jsou
zastoupeny brusinka (V. vitis-idaea), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), metlička
křivolaká (Avenella flexousa), vřes obecný (Calluna vulgaris), smilka tuhá (Nardus stricta),
bika hajní měděná

(Luzula luzuloides subsp. rubella), jestřábník zední (Hieracium

murorum), roztroušeně se vyskytuje i chráněný hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) a
zmlazení smrku (Picea abies).

Podpěra S16 (stávající P17)
Nejhojněji zastoupenými druhy jsou dominantní starček vejčitý (Senecio ovatus), případně i
s. hercynský (S. hercynicus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), bika hajní měděná
(Luzula luzuloides subsp. rubella). Řidčeji se vyskytují např. brusnice borůvka (Vaccinium
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myrtillus), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vzácně se vyskytuje i chráněný hořec
tolitovitý (Gentiana asclepiadea).

Podpěra S17 (stávající P18)
Ve znatelně antropicky ovlivněném (ruderalizovaném) vegetačním krytu převažuje metlice
trsnatá (Deschampsia cespitosa), psineček obecný (Agrostis capillaris), hojně se vyskytuje
starček vejčitý (Senecio ovatus), případně i s. hercynský (S. hercynicus), místy se vyskytuje
bika hajní měděná (Luzula luzuloides subsp. rubella).

Souhrn – dolní úsek
Všeobecně se jedná v dolní části hlavně o biotopy X10 (paseky s přirozeným podrostem)
s diagnostickými druhy biotopu A2.2 (ale je to náhradní společenstvo v lesním průseku),
ojediněle se vyskytuje jednotka M5 (devětsilové lemy), pod dolní stanicí je trojštětová louka
T1.2, v místě nových stožárů a nové nástupní stanice jsou to X12, X7 a X9A.
Acidofilní porosty s převahou borůvky, brusinky, metličky, třtiny chloupkaté a s výskytem
hořce tolitovitého odpovídají druhovým složením biotopu A2.2 (Subalpínská brusnicová
vegetace) a tedy i typu stanoviště 4060 – Alpínská a boreální vřesoviště. Protože však v dolním
úseku představují náhradní vegetaci po lesních porostech (průsek lanovky), lze je také
považovat za biotop X10 (Paseky s podrostem původního lesa), případně za přechodné a
pouze málo reprezentativní porosty A2.2.

Horní úsek
Horní úsek lanovky je mozaikou biotopů A1.2 (Zapojené alpínské trávníky), A2.2
(Subalpínská brusnicová vegetace) a A7 (Kosodřevina).
Dominantními druhy jsou brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka (V. vitis-idaea),
třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), metlička křivolaká (Avenella flexousa), vřes obecný
(Calluna vulgaris), smilka tuhá (Nardus stricta), bika hajní měděná (Luzula luzuloides subsp.
rubella), roztroušeně se vyskytuje i chráněný hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea). Z dřevin
se vyskytují borovice kleč (Pinus mugo) a smrk ztepilý (Picea abies), místy též jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia).
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Časové určení pozorování.

Lokalita byla navštívena třikrát a to v měsících srpen a září 2007. Cílem návštěvy bylo pořídit
základní průzkum lokalit spojených s realizací záměru.

Stručný popis záměru
Zájmová lokalita se nachází v centrální části Krkonoš. Zasahuje do okraje zastavěného území
města Pec pod Sněžkou (dolní stanice LD) a pokračuje nezastavěným územím III. a I. zónou
Krkonošského národního parku. Dolní stanice se nachází ve výšce 830 m n.m., dále LD
přechází přes Růžovou horu (stanice ve výšce 1354 m n.m.) až na Sněžku (stanice ve výšce
1594 m n.m.). Dále trasa překonává dva vodní toky. V dolní části je to řeka Úpa. V úseku Pec
pod Sněžkou Růžová hora pak ještě Růžový potok. Oba vodní toky jsou v úseku pod vedením
LD upravené
Záměr předpokládá vybudování zcela nové dolní stanice. Tato bude umístěna v horní části
parkoviště v tzv. lokalitě Lesovna (830 m n.m.). V objektu bude umístěna technologie
(strojovna stanice) a bude zařízena jako nástupní stanice. Dalšíma stavbami souvisejícími
s tímto objektem je transformátorová stanice a opěrná stěna ve svahu nad dolní stanicí.
Dále záměr předpokládá zbudování nových podpěr č. č.S1-S3 (Značení podle projektu)
Z pohledu lanové dráhy se jedná o zcela nové podpěry ležící v prodlužovaném úseku mezi
novou dolní stanicí a současnou dolní stanicí LD. Tento technický prvek je konstrukčně
shodný s ostatními. Umístění je pro nové podpěry S1 a S2 v blízkosti nové dolní stanice a pro
podpěru č. S3 pod stávající dolní stanicí.
Zcela zrušené budou současné podpěry č. P1, P13, P19 (v úseku Pec pod Sněžkou Růžová
hora. Záměr předpokládá jejich demontáž bez náhrady novou podpěrou. Patka podpěry
(betonový základ) bude odřezán v hloubce asi 10cm pod úrovní terénu a zahrnut materiálem
z blízkého okolí.
Z technologických důvodů dojde k vybudování nových podpěr (konstrukčně se jedná o
shodný typ podpěr). Namísto stávajících podpěr č. P2, P4, P16–P18 dojde k umístění nových
podpěr (S4, S6, S15–S17) ve zcela stejném místě.
Na ostatních místech dolního úseku budou stávající podpěry (čísla P3, P5–P12, P14–15)
zrušeny a dojde k vybudování nových podpěr (S5, S7–S14) v jejich blízkosti. K náhradě těchto
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podpěr dojde jejich vybudováním v novém místě ve stávající ose lanové dráhy, zpravidla
nedaleko od podpěry původní.
Rekonstrukce objektu v místě stávající přestupní stanice Růžová hora. Objekt bude
rekonstruován v objemu a půdorysu současné stavby. Stanice je koncipována jako přestupní
s možností průjezdu.
Úsek Růžová hora - Sněžka

Zcela zrušené podpěry bez náhrady nových jsou současné podpěry č. P1, P6, P11, P16,
P23. Záměr předpokládá jejich demontáž bez náhrady novou podpěrou. Shodně se spodním
úsekem dojde k odříznutí patek v úrovni cca 10 cm pod úrovní terénu.
Na ostatních místech tj. v místech současných podpěr dojde k vybudování podpěr nových
(S1–S18). Nenastane tak případ z minulého úseku, kdy bude vybudována podpěra nová
v blízkosti podpěry staré.
Rekonstrukce objektu v místě stávající výstupní stanice. Objekt bude rekonstruován
v objemu a půdorysu současné stavby. Stanice je koncipována jako výstupní.

Seznam zoologických druhů

Pavouci (Aranidea)

Houdek (2002) uvádí z masivu Sněžky následující druhy
Acantholycosa norvegica sudetica
Bathypantes simillimus buchari
Cryptoeca silvicola
Diplocephalus latifrons
Erigone atra
Laptyphantes arciger
L. pulcher
Maso sundevalli
Wubanoides uralensis
Walkeneria unicornis
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Všechny uvedené druhy jsou reliktní druhy druhého řádu případně expanzní druhy. Není
zde žádný zařazený do vyhlášky 395/92sb., tj. žádný z druhů není zvlášť chráněn zákonem
114/92 Sb.
Motýli (Lepidoptera)

Houdek (2002) uvádí pouze výskyt Papilio machon v uvedeném území. Jeho výskyt označuje za
náhodný.V průběhu návštěv byly dále prokázány dva druhy v dolní části (úsek Pec pod Sněžkou –
Růžová hora) a to Aglais urticae a Vanesa atalanta.

Brouci (Coleoptera)
Houdek (2002) uvádí výsledky na základě historických údajů. Jako cenné uvádí společenstva
alpinského pásma kde uvádí výskyt čtyř reliktních druhů a to Leistus montanus corconticus,
Pterostichus negligens, Amara erratica a Nebria rufescens.
V oblasti lesa uvádí 25 druhů přičemž druh Cychrus atenuatus je reliktní druh.
Žádný z uvedených druhů není uveden ve vyhlášce 395/92 jako druh chráněný zákonem 114/92 Sb.

Obojživelníci

V celé trase rekonstrukce lanovky nebyl nalezen biotop vhodný jako trdliště obojživelníků tj.
nebyly zde zjištěny trvalé vodní plochy (by´t malého rozsahu).
Vzhledem k uvedenému nelze vyloučit přítomnost především dobře pohyblivých druhů, které
se v období mimo rozmnožování vzdalují od vodních ploch i na značnou vzdálenost.
Ropucha obecná (Bufo bufo) §3
Rosnička zelená (Hyla arborea) §2
Skokan hnědý (Rana arvalis)
Jejich přítomnost nebyla zjištěna, ale vyloučit jejich přítomnost v trase lanovky nelze vyloučit.

Plazi

Ještěrka živorodá (Lacerta agilis) §
Slepýš křehký (Anguis fragilis) §
Zmije obecná (Vipera berus) §
Z uvedených tří druhů byly dva první (ještěrka živorodá a slepýš křehký), prokázány v průběhu
návštěv. Oba druhy byly prokázány v úseku Pec pod Sněžkou – Růžová hora. Ještěrka živorodá také
v lesním úseku Růžová hora – Sněžka.
Zmije obecná prokázána nebyla, ale její výskyt v trase lanovky lze předpokládat.
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Ptáci

Ptáci

Vyhlášk Poznámka
a 395
Beksima otavní (Gallinago gallinago)
§2
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
§2
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
§3
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix
Budníček menší (Phylloscopus
collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus
Budníček zelený (Phylloscopus
Velmi omezená populace
trochiloides)
v ČR
Čečetka zimní (Carduelis flammea)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Čížek lesní (Carduelis spinus
Datel černý (Dryocopus martius)
Hlavní předmět ochrany
PO
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Dřemlík tundrový (Fakco subbuteo)
§2
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hýl obecný (Pyrhula pyrhula)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
§3
Jiřička obecná (Delicho urbica)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Konipas bílý (Motacila alba)
Konipas horský (Motacila cinerea)
Konopka obecná (Carduelis cannabina)
Kos černý (Turdus merula)
Kos horský (Turdus torquatus)
§2
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
§2
Králíček obecný (Regulus regulus)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)
Krkavec velký (Corvus corax)
§3
Křivka obecná (Loxia curvirostra)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Lejsek malý (Ficedula parva)
§2
Hlavní předmět ochrany
PO
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
§3
Linduška horská (Anthus spinoleta)
§2
Linduška lesní (Anthus trivialis)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus)
Ořešník kropenatý (Nucifraga
§3
caryocatactes)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
-
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Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phonicurus
phonicurus)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Sojka obecná (Garrulus glandarius
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud malý (Denrocopos minor)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora lužní (Parus montanus)
Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
Sýkora parukářka (Parus cristatus)
Sýkora uhelníček (Parus ater)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia
familiaris)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Teřívek obecný (Tetrao tetrix)
Tetřev hlušec (Tterao urogallus)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vrána obecná (Corvus corone)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Žluna šedá (Picus canus)

§2
-

§1

§2

Hlavní předmět ochrany
PO

§2

Hlavní předmět ochrany
PO

§1
§3
§3

Ve skupině ptáci bylo zjištěno 19 druhů které jsou chráněny zákonem 114/92 resp. jsou uvedeny ve
vyhlášce 395/92 Sb. Seznam cenných druhů je však nutno rozšířit o další druhy jako např. budníček
zelený, čečetka zimní, které jsou chráněny obecně jako ostatní ptáci a jejich populace v této oblasti
jsou velmi cenné. Pro všechny ptáky obecně platí, že návštěvnost lokalit s jejich výskytem je pro ně
rušivý faktor. To platí ve zvýšené míře pro druhy vyskytující se v oblastech s omezenou vegetací,
případně bez vegetace. Realizací záměru by však nemělo dojít ke zvýšené míře vyrušování.
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Savci
Houdek 2002 uvádí celou řadu savců jako výsledek dlouhodobého sledování širšího území.

Savci

Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)
Hraboš mokřadní (Microtus agrestis)
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Hrabošík podzemní (Pitymys
subterraneus)
Ježek západní (Erinaceus europaeus)
Kretek obecný (Talpa europea)
Myš domácí (Mus musculus)
Myšice druhy (Apodemus sp.)
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
Norník rudý (Cletrionomys glareolus)
Plšík lískový (Muscardinus
avellanarius)
Rejsec tmavý (Neomys anomalus)
Rejsec vodní (Neomys fodiens)
Rejsek horský (Sorex alpinus)
Rejsek malý (Sorex minutus)
Rejsek obecný (Sorex araneus)
Ryzec vodní (Arvicola terestris)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Vyhláška
395

Poznámka

§3

V novele 395/92 ze dne 14.4.2006

§3

Z druhů uvedených ve vyhlášce se jedná o veverku obecnou a plšíka lískového. Předpokládaný
záměr nebude mít vliv na populace těchto druhů v blízkém okolí záměru.
Za pozornost by pravděpodobně stálo sledovat přítomnost cenného druhu rejsek horský. Vzhledem
tomu, že koryto Růžového potoka a jeho blízkém okolí je upraveno nelze předpokládat stabilní
populaci tohoto druhu v místě křížení lanovky a toku Růžového potoka.

Vliv na územní systém ekologické stability
Převážná část záměru prochází prvky nadregionálního územního systému ekologické stability (viz
mapa). Rekonstrukce nevytváří migrační bariéry a neomezuje nijak funkčnost prvků územního
systému ekologické stability.
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Vliv na maloplošná zvláště chráněná území.
Záměr je umístěn v převážné části do velkoplošného chráněného území, kterým je Krkonošský
národní park. Maloplošná chráněná území jsou záměru poměrně vzdálena a nelze očekávat přímý
přenos vlivů do těchto území.
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Závěr

Záměr je umístěn do území s velkou koncentrací přírodních hodnot. Nejvíce chráněných druhů
bylo zjištěno ve skupině ptáci (19 druhů), plazi (3 druhy), obojživelníci (2druhy). Vzhledem
k charakteru záměru nelze předpokládat negativní vliv na obojživelníky a plazi. Pro ptáky je
možné předpokládat tyto negativní vliv v průběhu stavby.
Nebyl potvrzen výskyt cenných druhů lišejníků, případně mechů na betonových patkách podpěr
jak uvádí Houdek (2002).
Hluk vyvolaný donáškou materiálu na stavbu jednotlivých prvků (patek). Donáška bude
prováděna vrtulníkem z toho důvodu je možné provoz vrtulníku povolit až v mimohnízdním
období. Pro většinu druhů – především na počátku hnízdění- by hluk vyvolaný přelety vrtulníku
měl za následek opuštění hnízdišť, odstoupení od hnízdění případně opuštění snůšek či mladých
jedinců v hnízdě.
Letové trasy vrtulníku volit aktuálně podle podmínek na lokalitě tak aby nedocházelo
k negativnímu ovlivnění druhů. Nejlépe po dohodě se správou KRNAP před započetím prací.
Odřezávání betonových patek a s ním spojený hluk strojů případně hluku elektrocentrály jako
zdroje elektrické energie. Pro tento negativní vliv platí totéž co pro předchozí tj. realizace této
části je možná pouze v mimohnízdním období.
Možná kontaminace ropnými látkami. Je nutné zabránit tomuto jevu. Nebezpečí pro
všechny živočišné i rostlinné druhy.
V průběhu stavby nevstupovat do přilehlých porostů kleče. Důvodem je možné
vyrušování druhů.
Barvu kabinek lanovky je třeba provést v nelesklém provedení (tzv. matová barva),
která nebude vyvolávat lesklý odraz při pohybu kabinky lanovky na slunci. Nelze připustit
velkoplošné využití výrazných, křiklavých barevných odstínů tj. např. červená, žlutá,
fluorescenční typy barev atp. Doporučujeme použít neutrálních barev. Návrh konkrétního
barevného řešení povrchu kabiny lanovky doporučujeme řešit s odbornými pracovníky správy
KRNAP.
Z důvodu možného rozšíření po okolí je nutné při odřezávání patek kolem postavit
mobilní zástěnu, která omezí odletování obroušených prachových částí do okolí. Toto platí
především pro úsek Růžová hora – Sněžka.
Před zahájením prací na výkopu kanalizace je nutné provést kontrolu trasy a přemístit chráněné
druhy rostlin (především hořec tolitovitý, zvonek český – pokud bude jeho výskyt kolidovat s
trasou, případně další druhy, které nemohly být z důvodu termínu jejich výskytu zjištěny).
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Realizace vedení kanalizace musí být maximálně šetrná a v co nejkratším časovém termínu. Za
nejvhodnější považujeme provádění pouze kratších úseků, které bezprostředně po položení
trubek budou neprodleně zasypány. Výkopek neukládat na terén přímo, ale na podklad, tak aby
zbytky výkopku poškodily okolní terén.
.Toto posouzení není biologickým hodnocením podle §67 zákona 114/92 Sb.

Za autory
RNDr. Jiří Veselý
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Příloha : Fotodokumentace.

V trase obou úseků rekonstruované lanovky se vyskytuje ohrožený hořec tolitovitý (Gentiana
asclepiadea) - zvláště chráněný rostlinný druh podle vyhl. 395/1992 Sb.
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Lokalita předpokládané výstavby nových podpěr S1 a S2 je pokryta převážně ruderální vegetací
s roztroušenými dřevinami (bříza, smrk, klen, jíva)
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Stávající erozní rýha mezi patkami podpěry P8. V rámci opatření pro předcházení vlivů je třeba
všemi prostředky zabránit další erozi při budování nových podpěr a výkopovích pracech
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Stávající kabelové vedení vedené po povrchu, částečně v chráničce, nenarušuje půdní povrch a je
zčásti kryto vegetací.
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Podpěry P7 a P8 v dolním úseku LD budou zrušeny, jejich betonové patky doporučujeme odstranit
nepatrně pod úrovni terénu, případně šetrně překrýt okolním materiálem a umožnit vegetační
sukcesi.
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