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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Obec Strážné

A.II. IČO
580180

A.III. Sídlo
Obecní úřad Strážné
Strážné 129
543 52

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

jméno: Tomáš Grégr
starosta obce
tel.:
499 434 174
e-mail: starosta@strazne.eu

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Název záměru: „Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném“
Jak je patrné z následujícího vyjádření MŽP, záměr „Lyžařský vlek Tatrapoma P ve
Strážném“ naplňuje dikci bodu 10.7. (Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a
související zařízení) kategorie II přílohy č.1 k zákonu. Záměr proto podléhá
zjišťovacímu řízení dle zákona, kdy příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení
je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem oznámení je záměr „Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném“.
Záměrem je výstavba přenosného vleku typu Tatrapoma P v k.ú. Strážné v obci
Strážné. Kapacita přepravy nového vleku je maximálně 800 osob/hod. Délka vleku je
375 m s převýšením 48,14 m a průměrným sklonem 12,8% (7,30). Součástí vleku je
poháněcí a vratná stanice a 7 ocelových podpěr. Doplňkovou stavbou bude obslužný
objekt s pokladnou. Lyžařský vlek bude kolaudován jako stavba dočasná na dobu
užívání 10 let ve smyslu nájemních smluv.
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
Královéhradecký
obec:
Strážné
katastrální území: Strážné
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o výstavbu přenosného vleku v celkové délce 375 m. S ohledem na
charakter předkládaného záměru nelze předpokládat jakoukoliv kumulaci s jinými
záměry v zájmovém území, které by mohly ovlivnit jednotlivé složky životního
prostředí.
B.I.5.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Jedná se o podnikatelský záměr oznamovatele směřující ke zlepšení komfortu
návštěvníků areálu a snížení čekací doby. Účelem stavby je zajištění sportovního
lyžařského vyžití v zimním období začínajícím lyžařům a rodinám s dětmi.
Navržený záměr nepředpokládá celkové navýšení kapacity areálu.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Záměrem je výstavba přenosného vleku typu Tatrapoma P v k.ú. Strážné v obci
Strážné. Kapacita přepravy nového vleku je maximálně 800 osob/hod. Délka vleku je
375 m s převýšením 48,14 m a průměrným skolen 12,8% (7,30). Součástí vleku je
poháněcí a vratná stanice a 7 ocelových podpěr. Doplňkovou stavbou bude obslužný
objekt s pokladnou. Lyžařský vlek bude kolaudován jako stavba dočasná na dobu
užívání 10 let ve smyslu nájemních smluv.
Řešené území je ve východní části obce Strážné v prostoru stávajících vleků a
lyžařských svahů. Plochy jsou orientovány k jihu, území je snadno přístupné z
nedalekého velkého parkoviště /cca 100 m/. Sklon je plynulý, příznivý pro daný záměr,
travnaté louky. Podél stávajícího vleku je proveden rozvod technického zasněžování,
lyžařský svah je společný /prostor mezi vleky/. U tohoto vleku je i občerstvení /bufet/
se základním sortimentem a WC.
V oblasti jsou aktuálně 2 lyžařské vleky obdobného typu s lyžařskými svahy /přilehlé
louky/. Jinak je oblast bez stavebních aktivit.
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Základní kapacity záměru:














Kapacita zařízení:
Tažná větev:
Délka vleku:
Převýšení vleku:
Průměrný skon:
Pohonná jednotka:
Počet podpěr na trati:
Délka kabelové přípojky:
Počet provozních dnů:
Provozní doba:
Doplňkové stavby:
Rozměry doplňkové stavby:
Počet zaměstnanců:

max. 800 os/hod
levá
375 m
48,14 m
12,8% /7,30/
15 kW
7
80 m
max. 120
7hod/den
obslužný objekt s pokladnou
5,5 x 4,5 m
max.3

Celkové urbanistické a architektonické řešení:
Stavba je pojata konstrukčně a realizačně jako celek; je členěna následovně:
 Lyžařský vlek /stavební připravenost a technologie/
 Obslužný objekt
 Elektrická kabelová přípojka
Stavba přenosného lyžařského vleku Tatrapoma „P“ je nenáročnou stavbou. Je
tvořena poháněči a vratnou stanicí a celkem 7 traťovými podpěrami. Výška nad
terénem je cca 4 m.
Obslužný objekt je zateplená jednoduchá dřevostavba se symetrickou sedlovou
střechou se sklonem střešních rovin cca 28°, objekt je posazen na základové patky
prostřednictvím základového rámu z ocelových I profilů 18 - je tedy možno ho v
případě potřeby snadno přemístit do jiného místa jako celek. Obslužný objekt není
pevně spojen s terénem.
Trasa vleku nevyžaduje stavební připravenost /vlek kotven ocelovými kříži a lany
přímo do terénu/.
Stavba obslužného objektu bude opatřena tmavou střešní krytinou /plech nebo
lepenka/, dřeva budou natřena hnědou barvou /teak nebo kaštan/.
V rámci zásad organizace výstavby budou respektována následující opatření:


dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch



celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat
v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v zásadách organizace výstavby
zakotvena následující doporučení:


pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

9

Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění



všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi budou v dokonalém
technickém stavu a budou kontrolovány zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska
problematiky odpadů v etapě výstavby budou v zásadách organizace výstavby
respektována následující opatření:


dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití



smluvně bude zajištěno odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými
k této činnosti



ke kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich odstranění nebo využití

Z hlediska problematiky vlivů na faunu, floru a ekosystémy jsou pro etapou výstavby
v zásadách organizace výstavby respektována následující doporučení:


plošně omezené skrývkové práce v prostoru řešení kotvení podpěr nového vleku budou
prováděny nejdříve ke konci vegetačního období (podzim)



minimální kácení dřevin (pokud se v jednotkách ex. prokáže jako nezbytné ve vazbě na
ochranné pásmo) bude řešeno v období vegetačního klidu, předběžně bude trasováním
vleku zachován porost podél nejníže položené místní komunikace, křižující koridor vleku



terénní úpravy pro kotvení vleku ocelovými kříži a lany přímo do terénu budou zejména
v plochách kvalitních luk v horní části koridoru minimalizovány

Z hlediska problematiky rizika ruderalizace území budou pro
v zásadách organizace výstavby respektována následující opatření:

etapu výstavby



bude důsledně zajištěna rekultivace všech pozemků, dotčených stavebními pracemi,
z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů



stavební práce nebudou prováděny v období s přetrvávajícím suchým počasím; práce
budou zajištěny tak, aby byl minimálně narušen stávající vegetační kryt



nezatravněná místa budou pomulčována posekanou trávou z okolí ve stádiu zralosti obilek

V rámci další přípravy záměru budou respektovány i níže uvedené požadavky Správy
KRNAP zn. KRNAP 04084/2015 ze dne 9.6.2015 a Městského úřadu Vrchlabí, odboru
životního prostředí č.j. ŽP/5323/2015-2 ze dne 12.5.2015:
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
2015
Dokončení stavby:
2015
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Obec Strážné, Královéhradecký kraj
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na
uvedený záměr.
Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou v Příloze č.2
předkládaného oznámení.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Uvedená stavba je situována na území EVL Krkonoše a na území III. Zóny KRNAP.
Záměr bude realizován na pozemcích p.č.: 2811/1, 2815/2, 2815/1, 2812, 2845/1,
2850, 2856/1, 2997/1, 2876/2 v k.ú. Strážné:
ppč. 2811/1 - trvalý travní porost
ppč. 2815/2 - trvalý travní porost
ppč. 2815/1 - trvalý travní porost
ppč. 2812 - ostatní plocha
ppč. 2845/1 - trvalý travní porost
ppč. 2850 - ostatní plocha
ppč. 2856/1 - trvalý travní porost
ppč. 2997/1 - ostatní plocha
ppč. 2876/2 - trvalý travní porost

Vzhledem k charakteru záměru jako dočasné stavby nedojde v rámci předkládaného
záměru k dočasnému respektive trvalému odnětí pozemků ze ZPF.
Betonový základ poháněče stanice bude zakryt zeminou /metoda zadmování/;
obslužný objekt je mobilní stavbou, která není trvale spojena se základem - proto není
vyžadováno ani dočasné vynětí ze ZPF.
Se záměrem není spojen žádný dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba je situována
mimo ochranné pásmo lesa, jak je patrné z výkresu C.1 Situační výkres širších vztahů
v Příloze č.2 předkládaného oznámení.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Uvedená stavba je situována na území III. Zóny KRNAP. Dle stanoviska Správy
KRNAP č.j. KRNAP 02564/2015 ze dne 5.5.2015 lze vyloučit, že by navrhovaná
stavba mohla mít vliv na území soustavy NATURA 2000, to je na Evropsky
významnou lokalitu Krkonoše a Ptačí oblast Krkonoše (viz Příloha č.1 předkládaného
oznámení).
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle Horního zákona.
Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“).
Ochranná pásma

Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
 ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací

7m
2m
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1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:



do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic







u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad
1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva
elektrické stanice.

 Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
 u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
 u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
 u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

 Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
 u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
 u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
 ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:




100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy
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B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Objekt obslužného objektu nebude napojen na vodovodní přípojku. Objekt bude pouze
pro personál zásobován plastovými nádobami o objemu 50 l.
Výpočet potřeby vody bude v dokumentaci pro územní řízení proveden dle vyhlášky
MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Vlek je poháněn motorem o příkonu 15 kW. Obslužný objekt /pokladna/ bude vytápěn
elektricky /akumulační kamna/. Celkový příkon stavby je do 20 kW. Roční spotřeba
elektrické energie cca 16.800 kWh.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících
staveb)
Záměr negeneruje žádné nové nároky na dopravní nebo jinou infrastrukturu.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství
emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
Výstavba

Rozsah zemních prací v rámci stavby lyžařského vleku je minimální, tudíž nelze
předpokládat žádnou výraznější emisi znečišťujících látek z hlediska znečištění
ovzduší v etapě výstavby.
Provoz

a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Záměr negeneruje žádný bodový zdroj znečištění ovzduší.
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Záměr negeneruje žádný plošný zdroj znečištění ovzduší.
c) hlavní liniové zdroje znečištění
Záměr negeneruje žádný liniový zdroj znečištění ovzduší.
B.III.2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství
odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a
jejich účinnost)
Celkové množství vypouštěných odpadních vod

V obslužném objektu bude instalováno chemické WC, a to
obslužného objektu.

pouze pro obsluhu

B.III.3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství
odpadů, způsoby nakládání s odpady)
Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo zneškodnění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Číslo
odpadu
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170107
170203
170402
170404
170405

Název odpadu

Kategorie

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky
Beton
Směsi nebo oddělené části betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
Plasty
Hliník
Zinek
Železo a ocel
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Číslo
odpadu
170407
170411
170504
200301

Název odpadu

Kategorie

Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Směsný komunální odpad

O
O
O
O

V rámci výstavby přenosného lyžařského vleku typu Tatrapoma „P“ bude
vyprodukováno zcela nevýznamné množství zeminy z výkopu /stavební připravenost/,
a to v celkovém objemu zhruba 2,8 m3 ve složení:
Betonový základ poháněči stanice:
Základové patky obslužného objektu: 6 x 0,3 m
Celkem:

1,0 m3 zeminy
1,8 m3 zeminy
2,8 m3 zeminy

Přebytečný výkopek z kotevního bloku poháněči stanice a založení obslužného
objektu bude použit k vyrovnání malých terénních depresí a nerovností na trase vleku
a v okolí obslužného objektu.
Provoz

Etapa provozu negeneruje vznik žádného rozhodujícího objemu odpadů. Struktura
odpadů zůstává v porovnání se stávajícím stavem v zásadě zachována:
Číslo
odpadu
080111
080117
130206
150101
150102
150104
150105
150202
200301
200303
200301

Název odpadu

Kategorie

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Směsný komunální odpad

N
N
N
O
O
O
O
N
O
O
O

Při provozu vleku budou produkovány v malé míře drobné komunální odpady; ty
budou soustřeďovány do odpadkových košů u obslužného objektu, jejich vynášení a
likvidaci odpadků zajistí investor /v péči obce/. Nástupní prostor vleku bude vybaven
kontejnery pro možnost třídění předpokládaného odpadu. Shromážděné odpady v
igelitových pytlích budou odvezeny buď rolbou nebo jiným terénním dopravním
prostředkem do kontejnerů v rámci obce Strážné k centrálnímu svozu odpadků.
Obdobně tak i odpadky z obslužného objektu.
Lyžařský vlek v rámci provozu vyžaduje základní údržbu, mimo jiné spočívající v
plánované výměně oleje v převodové skříni, bandáží kladek, opravy teleskopických
tyčí, nátěry konstrukcí apod.
O prováděných údržbových prací na vleku /výměna oleje apod./ bude veden záznam v
provozním deníku vleku včetně zajištění a dodržení předepsaného způsobu
odstranění. Tyto dokumenty budou k dispozici případné kontrole orgánů státní správy.
Nakládání s odpady se jednoznačně řídí příslušnou složkovou legislativou týkající se
problematiky odpadů, která musí být respektována bez ohledu na proces posuzování
vlivů na životní prostředí.
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Uvádět tedy množstevní odhad odpadů vznikajících jak v etapě výstavby tak i v etapě
provozu, by bylo pouze spekulativní, aniž by bylo jasné, jak by mohlo případné
uváděné množství vznikajících odpadů ovlivnit proces posuzování vlivů na životní
prostředí.
Zpracovatelskému týmu oznámení není znám časový horizont případného ukončení
provozu. Proto nelze v době předložení oznámení nijak konkrétněji specifikovat ani
objem vznikajících odpadů, ani jejich spektrum. Lze předpokládat, že při případném
ukončení provozu bude postupováno v souladu s legislativou v odpadovém
hospodářství, která bude platná v neznámém časovém horizontu případného ukončení
provozu.
B.III.4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled
zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. Provoz není zdrojem
radioaktivního ani elektromagnetického záření. Realizace záměru ani provoz nejsou
zdrojem zápachu.
Provoz vleku splňuje hlukové limity pro tento druh zařízení, protože nástupní stanice je
dle projektových podkladů
akusticky charakterizována ekvivalentní hladinou
akustického tlaku 62 dB (A) 1 m od převodovky.
Z charakteru záměru a nejbližší obytné zástavby je patrné, že negeneruje žádné
zdroje hluku ovlivňující akustickou situaci v zájmovém území. Jiné výstupy ovlivňující
významně životní prostředí nejsou známy.
B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Z hlediska charakteru předloženého záměru nelze předpokládat, že by předkládaný
záměr znamenal riziko z hlediska navrženého stavebního řešení.

21

Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území
C.1.1

environmentálních

charakteristik

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

Závazným limitem je ÚTP nadregionální a regionální ÚSES ČR 1996, který doplňuje
Návrh ÚP VÚC Krkonoše. V řešeném území se z výše uvedeného ÚTP NR - R ÚSES
ČR 1996 nachází velká část nadregionálního biocentra č. 85 – Prameny Úpy, dále se
vyskytuje část ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K22. Při hranici
řešeného území obce Strážné prochází regionální biokoridor 655 s regionálním
biocentrem 1655 – Labská soutěska. Pro ucelený a komplexní přístup k ochraně
životního prostředí byl jako součást prací na konceptu územního plánu obce Strážné v
roce 2004 zpracován místní územní systém ekologické stability Strážné (ing. František
Moravec – Příroda s.r.o.).
Přímo v území dotčeném záměrem se nenacházejí žádné prvky ÚSES (lokální,
regionální nebo nadregionální úrovně) dle § 3, odst. 1a zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
C.1.2 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ , PŘÍRODNÍ PARKY A LOKALITY NATURA

Stavba je situována na území III. zóny KRNAP. S ohledem na tuto okolnost se
nemůže nacházet na území některého z přírodních parků.
Předmětná lokalita není v přímém kontaktu s maloplošným zvláště chráněným
územím. Nejbližší chráněné území je Přírodní památka Lom Strážné. Hlavním
důvodem ochrany je kvalitní populace vstavačovitých rostlin na vápencovém podkladě.
Posuzovaná lokalita má zcela odlišný charakter než nejbližší zvláště chráněné území
Lom Strážné. Předmětná stavba nemůže svým charakterem a rozsahem negativně
ovlivnit populace živočichů a rostlin rozmnožujících se v uvedeném zvláště chráněném
území.
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I. zóna
= přísná přírodní
II. zóna
= řízená přírodní
III. zóna
= okrajová / nárazová
vlastní území KRNAPu
ochranné pásmo
CELKEM

4.503 ha
3.416 ha
28.408 ha
36.327 ha
18.642 ha
54.969 ha

Dále je lokalizována na území EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Dle stanoviska Správy
KRNAP č.j. KRNAP 02564/2015 ze dne 5.5.2015 lze vyloučit, že by navrhovaná
stavba mohla mít významný vliv na území soustavy NATURA 2000, tedy na předměty
ochrany a integritu Evropsky významné lokality Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše.
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PO Krkonoše
CZ0521009

EVL Krkonoše
CZ0524044

zdroj: www.ochranaprirody.cz
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C. 1. 3 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY

V samotném území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné významné krajinné
prvky ve smyslu § 3, písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
s ohledem na polohu ve III. zóně KRNAP.
C.1.4 ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU

Zpracovateli není známa okolnost, že by zájmové území bylo předmětem zájmů
archeologické památkové péče. Z hlediska provádění zemních prací bude
postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči a zákona č
242/92 Sb. v platném znění.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
C. 1. 5 ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ

Zájmové území není místem soustředěné obytné zástavby.
C. 1. 6 ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

V zájmové lokalitě ani v jejím blízkém okolí se nenacházejí území zatěžovaná nad
míru únosného zatížení.
C. 1. 7 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

V prostoru hodnoceného záměru se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.
C. 1. 8 EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ

V zájmovém území nejsou známy žádné extrémní poměry. Zájmové území není
ohroženo erozí, sesuvy půdy, záplavami ani jinými přírodními vlivy.
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C.2. Stručná charakteristika současného stavu životního prostředí
v dotčeném území
C.2.1.Ovzduší
Krkonoše a podhůří spadají do lehce chladné oblasti s průměrnou roční teplotou cca
5°C a s průměrným ročním úhrnem srážek místy až 1 600 mm.
Větrné poměry jsou vzhledem k velké členitosti pohoří složité. Převládají jihozápadní
až severozápadní větry, časté jsou i vichřice o rychlostech přes 150 km/hod. Větrné
proudění je v Krkonoších 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 již
zmíněných anemo-orografických systémů, zásadním způsobem ovlivňujících
dlouhodobý vývoj přírodních poměrů Krkonoš. Sníh padá v Krkonoších prakticky po
celý rok (alespoň v nejvyšších polohách), trvale zůstává ležet průměrně 7 měsíců
(zhruba od poloviny října do poloviny května). Průměrná výška sněhové pokrývky se
pohybuje mezi 150 až 200 cm.
Vzhledem ke skutečnosti, že se záměrem nejsou spojeny žádné nové zdroje emisí,
není nutné se v rámci předkládaného oznámení věnovat problematice imisního pozadí
dle 5 – letých aritmetických průměrů publikovaných ČHMÚ.
C.2.2. Voda
Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo
hydrologického povodí 1-03-01-001. Labe pramení na Labské Louce v Krkonoších ve
výšce 1 384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Celková
plocha povodí činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka toku je 1
154 km, z toho v ČR 370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m3.s-1.
Nejbližším vodním tokem je Klínový potok. Ten pramení na jz. svahu Zadní Planiny ve
výšce 1320 m n.m. a ústí zleva do Labe u Hostinného v 364 m n.m. Plocha povodí je
73 km2, délka toku 24,2 km a průměrný průtok u ústí 1,45 m3/s. Stavba posuzovaná
předkládaným oznámením se tohoto vodního toku nijak nedotkne, protože vodní tok je
v prostoru navrhovaného prodloužení zatrubněn.
Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následujícího podkladu:
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zdroj: Vodohospodářská mapa ČR list 03-41, Český úřad geodetický a kartografický

CHOPAV Krkonoše
Záměr je situován v CHOPAV Krkonoše, jak je patrné z následujícího podkladu:

31

Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

zdroj: www.cenia.cz

Vlastní území je součástí hydrogeologického masívu, tvořeného horninovými
komplexy krystalinika. Hlavním kolektorem v masivu je přípovrchová zóna, tj. zóna
přípovrchového rozvolnění horninového masívu spolu se zvětralinovým pláštěm. Sahá
zpravidla do hloubek několika metrů až několika desítek metrů pod terénem, probíhá
víceméně konformně s povrchem terénu a vykazuje řádově vyšší propustnost než
hlubší partie horninového masívu, velmi často bez ohledu na primární petrografické
rozdíly. Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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zdroj: Hydrogeologická mapa ČR list 03-41, Český úřad geodetický a kartografický

C.2.3. Půda
Záměr neznamená trvalý zábor ZPF respektive PUPFL. Není proto nezbytné se touto
složkou životního prostředí podrobněji zabývat.
Záměr je situován mimo ochranné pásmo lesa.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Z geomorfologického hlediska náleží zájmové území subprovincii Krkonošsko –
jesenické, oblasti Krkonošské. Krkonoše jsou reprezentovány v severní části
zájmového území podcelkem Vrchlabské vrchoviny. Krajina zde nabývá horského
rázu, velké výškové rozdíly jsou ještě zvýrazněny hluboce zaříznutým Labským
údolím.
Z geologického hlediska tvoří Vrchlabsko významný předěl mezi regionálními celky.
Jižní část Vrchlabska leží v Podkrkonošském permokarbonu, tvořeném
sedimentárními horninami permské spodní červené jaloviny, do níž se lokálně ze
západu vkliňují úzká melafýrová efuzia.
Výřez geologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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zdroj: www.geology.cz

C.2.5. Fauna a flora
Součástí prací na oznámení je i kvalitativní biologický průzkum (celá zpráva je
Přílohou č. 3 předkládaného oznámení).
Flora
Fytogeografická a geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: oreofytikum
Fytogeografický obvod: České oreofytikum
Fytogeografický okres: Krkonoše, podokres Krkonoše lesní.
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): biková bučina (Luzulo - Fagetum)

Součástí biologického průzkumu byl rovněž kvalitativní průzkum flory a vegetace, který
je kapitolou 3 závěrečné zprávy biologického průzkumu v Příloze č. 3. Bylo vylišeno
11 segmentů vegetace v koridoru vleku, v rámci kterých byly vymapovány biotopy a
provedena jejich floristická analýza. Z tohoto průzkumu vyplývají následující souhrnné
údaje:
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Druhy zvláště chráněné
V žádném z 11 vylišených segmentů nebyl na lyžařském svahu ve Strážném zjištěn
zvláště chráněný druh.
Druhy uvedené Červeném seznamu květeny České republiky
V řešeném území bylo nalezeno 7 ohrožených cévnatých druhů rostlin. Kategorie
ohrožení dle červených seznamů jsou uvedeny v pořadí: Procházka a kol. (2001),
Grulich (2012).
Crepis mollis (Jacq.)Aschers. subsp.hieracioides Domin- škarda měkká čertkusolistá
C3, C2b
Vzácněji v segmentech u horní stanice vleku a v širším okolí vleku mezi travnatou vyježděnou cestou na
S a prokácenou mezí na J ve střední části svahu a v segmentu 11 na drobné mezi v dolní čtvrtině
zájmového území (V od kiosku stojícího při dolní stanici Z umístěného stávajícího vleku)

Crepis conyzifolia (Gouan) Kerner

- škarda velkoúborná

C3, C3

Řídce v segmentu 6 v širším okolí plánovaného přenosného vleku mezi travnatou vyježděnou cestou na
S a prokácenou mezí na J ve střední části svahu.

Hieracium aurantiacum L. - jestřábník oranžový

C3, C3

Řídké výskyty segmentu 1 v krátkostébelném trávníku mezi lesním okrajem na severu a horním
úsekem stávajícího i plánovaného vleku, dále segmentu 2 mezi navrhovanou horní stanicí vleku a mezí
s převažující ruderální vegetací západně, v segmentu 3 na mezi Z od objektu v horní čtvrtině řešeného
území, v segmentu 4 mezi ruderální mezí a vyježděnou, částečně zpevněnou cestou v horní čtvrtině
zájmového území

Imperatoria ostruthium L. - všedobr horský C4a, Sporadicky v málo zapojené vegetaci v místech vykácené části remízu v segmentu 8

Luzula sudetica (Willd.)Schult. - bika sudetská C3, C3
Řídké výskyty segmentu 1 v krátkostébelném trávníku mezi lesním okrajem na severu a horním
úsekem stávajícího i plánovaného vleku, dále segmentu 2 mezi navrhovanou horní stanicí vleku a mezí
s převažující ruderální vegetací západně, v segmentu 3 na mezi Z od objektu v horní čtvrtině řešeného
území, v segmentu 4 mezi ruderální mezí a vyježděnou, částečně zpevněnou cestou v horní čtvrtině
zájmového území a v segmentu 6 v širším okolí plánovaného přenosného vleku mezi travnatou
vyježděnou cestou na S a prokácenou mezí na J ve střední části svahu

Potentilla aurea

C4a, C3

Vzácné až řídké výskyty segmentu 1 v krátkostébelném trávníku mezi lesním okrajem na severu a
horním úsekem stávajícího i plánovaného vleku, dále segmentu 2 mezi navrhovanou horní stanicí vleku
a mezí s převažující ruderální vegetací západně, v segmentu 4 mezi ruderální mezí a vyježděnou,
částečně zpevněnou cestou v horní čtvrtině zájmového území a v segmentu 6 v širším okolí
plánovaného přenosného vleku mezi travnatou vyježděnou cestou na S a prokácenou mezí na J ve
střední části svahu

Ranunculus platanifolius L. - pryskyřník platanolistý C4a, C4a
Vzácně v málo zapojené vegetaci v místech vykácené části remízu v segmentu 8 a řídce v segmentu 9
ve zbytku remízu s vysokou vegetací podél místní komunikace v JV části řešeného území (v dolní
třetině)

V řešeném území bylo vylišeno 11 segmentů s odlišnými typy vegetace. Výrazně
kvalitnější travní porosty jsou v horní polovině lyžařského svahu. Zde se vyskytují
přírodní biotopy. V severní nejvýše položené části, mezi drobnou mezí na J a okrajem
lesa na S, se nachází podle mapování biotopů NATURA 2000 prioritní biotop T2.2
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(segment 1 a 2). Tyto porosty jsou celkem reprezentativního složení a s dobrou
zachovalostí (B, B až C, B). Pod drobnou ruderalizovanou mezí (v segmentu 3 biotop
X7A) byly popsány travní porosty biotopu T1.2 (segmenty 4, 6, 7, 11). Tyto porosty
jsou silně ruderalizované jen ve V části v lemu zpevněné cesty (segment 7). Vegetace
v segmentech 4 a 6 (T1.2 horské trojštětové louky) má příznivé druhové složení (9 a
10 specifických druhů) - reprezentativnost B, zachovalost B. Mezi segmenty 4 a 6 byla
popsána vegetace na částečně zpevněné sjížděné travou porostlé místní komunikaci
(segment 5 – biotopy X5 a X6).
Vysoká mez byla v JV části řešeného území (zhruba v dolní třetině) již částečně
vykácena a uplatňuje se zde sekundárně progresivní sukcese. Roste zde řada
ruderálních i původních rostlinných druhů (segment 8 s X6 a X7A). Ve zbytku vysoké
meze byla v segmentu 9 popsána mozaika X13 a X7A. Mezi dřevinami převládá javor
klen, v podrostu kerblík lesní a kopřiva dvoudomá. Travní porosty J a Z od této meze
jsou rekultivované a doseté. V době terénního šetření byly pokosené a se
zaschlou ponechanou travní hmotou. Byl zde určen biotop X5 (druhů se vyskytuje jistě
více). Na úzké posečené mezi v segmentu 11 (V od dolní stanice stávajícího vleku a
kiosku bylo určeno více druhů) a zde se jedná o porosty přírodního biotopu T1.2
s reprezentativností C, zachovalostí B.
Celkem bylo zjištěno na 70 druhů cévnatých rostlin. Nebyl zjištěn výskyt žádného
zvláště chráněného druhu rostliny (včetně endemického zvonku českého), byl
dokladován výskyt 7 druhů rostlin, vedených v červených seznamech české květeny.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Širší zájmové území skiareálu je poměrně bohaté na mimolesní porosty dřevin,
určující jsou doprovodné porosty místních komunikací, tvořené především javory
kleny, dále jasanem; další dřeviny se nacházejí kolem nejbližších chalup. V kontaktu
se zájmovým územím záměru se nachází západní část doprovodného porostu kolem
dolní místní komunikace, konkrétně jde o 4 silnější javory kleny o průměrech 40, 42,
42 a 55 cm a 1 jasan průměr 58 cm, v kontaktu s výhledovým OP vleku se přímo
nacházejí 2 nejzápadněji rostoucí javory. U horní vratné stanice je lokalizován remíz,
tvořený náletovými jedinci jeřábu ptačího, javoru klenu, jívy, s příměsí smrku, břízy,
Západní část tohoto remízu bude v kontaktu s polohou horní vratné stanice.
Fauna

V rámci předkládaného oznámení byl proveden kvalitativní zoologický průzkum
zájmového území posuzovaného záměru na celkem 6 dílčích lokalitách v koridoru
navrhovaného vleku. Zoologický průzkum tvoří kapitolu 4 závěrečné zprávy
biologického průzkumu (Příloha č.3). Z tohoto průzkumu vyplývají následující
souhrnné údaje, týkající se výskytů zvláště chráněných druhů:
Kriticky ohrožené druhy
Nebyly dokladovány
Silně ohrožené druhy
Obratlovci
Ještěrka živorodá (Lacerta/Zootoca/vivipara)
Dne 17.7. byl jeden ex. zjištěn na mezi u místní komunikace, při východním okraji dřevinného porostu
JZ od horní části koridoru v blízkosti průmětu stávajícího vleku západně od koridoru posuzovaného
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vleku. I když nález je mimo zájmové území, je účelné řešit skrývky pro umístění podpěr mimo
reprodukční období.

Poznámka:
Chřástal polní (Crex crex) jako předmět ochrany PO Krkonoše (a zvláště chráněný druh
kategorie silně ohrožených) nebyl průzkumem na loukách aktuálně zaznamenán, přestože je
v databázi Správy KRNAP pro luční porosty kolem Strážného uváděn. Koridor navrhovaného
vleku se nachází poměrně blízko v letní sezóně frekventovaného baru i turistických cest.
Možné výskyty druhu lze očekávat především západně od vleků mírného jižního svahu
lyžařského areálu, tedy západně až SZ mimo souvislejší zástavbu centra obce.

Bezobratlí
Zástupci bezobratlých této kategorie zvláštní ochrany nebyli v rámci provedených
průzkumů dokladováni.
Ohrožené druhy
Obratlovci
rorýs obecný (Apus apus)
Přelety nad zájmovým územím mimo les při lovu aeroplanktonu, hnízdění v obci (včetně nejbližších
rekreačních objektů jižně). Bez biotopové vazby na řešené území koridoru nového vleku.

Bezobratlí
zlatohlávek Oxythyrea funesta
V rámci období průzkumu již doznívání výskytu, dokladovány v celém koridoru vyšší jednotky až první
desítky ex. sporadicky na květech v louce a podél cest. Vývoj v sušších druhově bohatších
bylinotravních porostech (i v prostoru luk koridoru posuzovaného vleku) nelze zcela vyloučit. Obecně
jde o expandující druh, záměrem nemůže být místní populace výrazněji ohrožena.

čmelák hájový (Bombus lucorum)
čmelák lesní (Bombus sylvarum)
čmelák rolní (Bombus pascuorum)
čmelák zemní (Bombus terrestris)
Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů bez výraznější
preference výskytu, nápadnější výskyt na květnatějších loukách při nektaringu, možnost i vývoje
v těchto plochách. V zájmovém území se v zásadě nevyskytují ruderalizovaná nízkostébelná lada nebo
větší plochy přechodových ekotonů, kde by bylo lze předpokládat případnou koncentraci zakládání
hnízd, nelze vyloučit toto zakládání ve vhodných prostorech lučních tratí nebo podél cest, v hromadách
kamení apod., dále v norách hlodavců, v opuštěných ptačích hnízdech aj. Vazba na vhodné období
přípravných prací na louce, zejména skrývek, tedy na období, kdy jsou čmeláčí society rozpadlé a
přežívají výhradně matky, a to vesměs mimo původní podzemní kolonie.

Zájmové území záměru není příhodné pro výskyt ochranářsky významných druhů
živočichů, neposkytuje podmínky pro trvalý výskyt zvláště chráněných druhů živočichů.
Výskyty čtyř druhů čmeláků lze pokládat především za potravní zálety z okolí, nelze
vyloučit s ohledem na charakter prostředí zakládání hnízd.
Zoologicky hodnotnějšími plochami jsou okolní dřevinné porosty a floristicky bohatší
louky v horní části koridoru. Navrhovaná poloha nového vleku nezasahuje zoologicky
hodnotnější plochy. Celkově i přes spektrum zjištěných druhů lze konstatovat převahu
výskytu běžných druhů podhorské až horské krajiny s určitou vazbou na louky a
porosty dřevin. Nebylo tak doloženo druhové spektrum živočichů, které vykazuje
nároky na specifická stanoviště, která by znamenala podmínky pro soustředěný výskyt
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vzácných nebo zvláště chráněných druhů živočichů. V kontextu ovlivnění populací
ochranářsky významných druhů živočichů doložených ekosystémů je možno záměr
pokládat za akceptovatelný za standardních podmínek, snižujících přímou míru vlivu
ve fázi přípravy území a výstavby vleku, fázi vlastního provozu během zimního období
je možno ve vztahu k zoocenózám lučních ekosystémů pokládat v zásadě za
indiferentní. Provedenými průzkumy byly aktuálně potvrzeny výskyty několika zvláště
chráněných druhů živočichů. Byl dokladován jediný silně ohrožený druh plaza
prakticky mimo zájmové území záměru, i když jednotlivé exempláře nelze i v koridoru
nového vleku zcela vyloučit (např. dílčí lokalita 3). Jediný ohrožený druh obratlovců
nevykazuje biotopovou vazbu na zájmové území nového vleku. U 4 druhů čmeláků a 1
druhu brouka lze doložit reprodukční vazbu na travní biotopy zájmového území, tato
okolnost má svůj odraz v rozsahu a vhodném období skrývek pro podpěry a výstavbu
stanic vleku.
Na lokalitě se vyskytují běžné druhy, které nejsou vázány výhradně na tuto lokalitu.
Důvodem je její velikost, neboť naprostá většina druhů potřebuje ke svému žití a
rozmnožování rozsáhlejší území. Proto naprostá většina druhů lokalitu využívá pouze
krátkodobě buď při migraci za potravou nebo jako součást loveckého teritoria. Na
lokalitě nebyl zjištěn žádný druh chráněný zákonem 114/92 Sb.
C.2.6. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Posuzovaný záměr se nachází v části území obce, které slouží především k rekreační
funkci (zimní lyžařský areál); záměr nebude znamenat změnu ve způsobu využívání
krajiny.
Ochranná pásma

V nejbližším zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů, záměr
nebude realizován v ochranném pásmu lesa.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Architektonické a jiné historické památky

V případě zjištění
výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit
záchranný archeologický výzkum (zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem, jak je patrné z vyjádření v Příloze č.1
předkládaného oznámení.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a
vratnosti)
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba
Rozsah stavebních a zemních prací je nevýznamný a nemůže nijak ovlivnit
hodnocené složky životního prostředí.
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva nemohou projevit.
Provoz vleku splňuje hlukové limity pro tento druh zařízení, protože nástupní stanice je
dle projektových podkladů
akusticky charakterizována ekvivalentní hladinou
akustického tlaku 62 dB (A) 1 m od převodovky.
Z charakteru záměru a nejbližší obytné zástavby je patrné, že negeneruje žádné
významné zdroje hluku ovlivňující akustickou situaci v zájmovém území. U nejbližšího
objektu obytné zástavby č.p. 199 na st.p. p.č. 428 v k.ú. Strážné bude v průběhu
zkušebního provozu provedeno měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou
osobou:
č.p.199 na st.p.č. 428

Toto konstatování lze doložit vyjádřením KHS Královéhradeckého kraje:
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Celkově ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze vyslovit závěr, že realizací
předkládaného záměru nedochází k ovlivnění zdraví ani faktorů pohody obyvatelstva
obce Strážné.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Rozsah zemních a stavebních prací nebude vzhledem k délce vleku a jeho zajištění
významný. V rámci zásad organizace výstavby budou respektována následující
opatření:


dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch



celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Se záměrem není spojeno žádné navýšení kapacity, tudíž je patrné, že
s posuzovaným prodloužením nejsou spojeny žádné nové liniové nebo plošné zdroje
emisí. Vliv v etapě provozu tak nenastává.
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr negeneruje žádné ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území, protože
s předkládaným záměrem není spojen žádný významnější nárůst zpevněných a
zastavěných ploch (s výjimkou obslužného objektu o rozměrech 5,5 x 4,5 m).
Ve vztahu k ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod záměr negeneruje žádná
významná rizika, která by tuto jakost mohla ovlivnit. Objekt obslužného objektu bude
pouze pro zaměstnance objektu vybaven chemickým WC.
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat
v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v zásadách organizace výstavby
zakotvena následující doporučení:


pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu



všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí budou v dokonalém
technickém stavu a budou kontrolovány zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
ZPF

Se záměrem není spojen trvalý ani dočasný zábor ZPF. Celý lyžařský vlek Tatrapoma
P je koncipován jako dočasná stavba.
Betonový základ poháněče stanice bude zakryt /zadmován/ zeminou, obslužný objekt
je mobilní stavbou, která není trvale spojena se základem - proto není vyžadováno ani
dočasné vynětí ze ZPF.
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PUPFL

Se záměrem není spojen žádný trvalý ani dočasný zábor PUPFL. Stavba není
realizována v ochranném pásmu lesa.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby je provedeno
v rámci zpracování prováděcího projektu, kde jsou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní
dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací.
Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska
problematiky odpadů v etapě výstavby budou v zásadách organizace výstavby
respektována následující opatření:


dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití



smluvně bude zajištěno odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými
k této činnosti



ke kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich odstranění nebo využití

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá
významnější vliv na stabilitu a erozi půdy. Jak je patrné z popisu záměru, navrhovaná
dočasná stavba se svými parametry významněji neodlišuje od charakteru již
existujících objektů v zájmovém území.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
S terénními úpravami není počítáno a nejsou vyžadovány. Profil svahu je plynulý a
drobné nerovnosti budou vyrovnány umístěním traťových podpěr. Z této premisy
vychází další text hodnocení vlivů na biotu.
Vlivy na floru

Záměr je většinově umístěn na loukách, které jsou především v horní části koridoru
vleku kvalitnější. Na základě navrhovaného technického řešení jsou terénní úpravy
minimalizovány a přímé zábory přírodních biotopů horských trojštětových luk a
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horských smilkových luk jsou tak prakticky omezeny jen na ukotvení vleku ocelovými
kříži a lany přímo do terénu, bez budování patek podpěr. Horní vratná stanice bude
v řádu nižších jednotek m2 zasahovat do okraje kvalitnějších luk biotopu smilkových
luk T2.2 podél západního okraje remízu, dolní poháněcí stanice je umístěna na
intenzivně kosených loukách mimo přírodní biotopy. Z těchto důvodů nemůže být
ovlivněna rozmanitost flory krkonošských luk posuzovaným záměrem s ohledem na
jeho charakter a navrhované technické řešení.
V této souvislosti lze potvrdit, že nemůže dojít k významnějšímu ovlivnění předmětů
ochrany EVL Krkonoše smilkových luk a horských trojštětových luk, poněvadž
případné zásahy jsou zcela okrajové. Populace zvonku českého ovlivněna nebude,
poněvadž se druh v zájmovém území nenachází. Jinak jsou dotčeny běžné fytocenózy
intenzivně kosených luk mimo předměty ochrany EVL Krkonoše.
Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les

Stavební činností nebude dotčena hodnotná stávající vzrostlá zeleň ani její kořenový
bal /viz § 2 odst. 2 písm. d, § 5 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. s
výjimkou nezbytného smýcení malé části drobného remízu v prostoru horní vratné
stanice. Jde o část porostu mladších náletových dřevin (vrba jíva, jeřáb ptačí, jasan,
javor, smrk, bříza) s tím, že bude dotčena jen menší západní část remízu v rozsahu
nižších desítek m2. Vliv mírně nepříznivý, nevýznamný. Posun na úkor části remízu je
mj. legitimní i z důvodu, že dojde ke snížení přímého záboru kvalitních luk. Trasa
vleku a poloha dolní stanice je navrhována tak, aby nemusely být káceny vzrostlé
stromy, které se dotýkají koridoru vleku v dolní třetině svahu podél nejníže položené
místní komunikace; dva krajní javory tak bude možno zachovat.
Vlivy na faunu

S ohledem na minimální terénní úpravy a navrhovaný způsob kotvení vleku jsou jen
okrajově dotčeny prostory výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu v kategorii
ohrožených - 4 druhů čmeláků a zlatohlávka tmavého. S ohledem na prevenci zásahů
do území v reprodukčním období jsou přijaty zásady přípravy území do druhé poloviny
vegetačního období. Analogie platí i pro slabou populaci ještěrky živorodé, poněvadž
změny ve vegetačním povrchu jsou zcela minimální a nevýznamné. Vůči místní
populaci chřástala polního (silně ohrožený druh a jediný předmět ochrany PO
Krkonoše s výskytem na loukách v širším území) je záměr prakticky indiferentní
s ohledem na okolnost, že druh je tažný a provoz areálu se týká jen zimního období;
nový vlek negeneruje žádné doprovodné aktivity, které by se vymykaly nad rámec
současného letního využívání areálu (kiosek, letní turistika a cykloturistika po
značených cestách). Provoz záměru jen v zimním období nekoliduje s dobou výskytu
zjištěných zvláště chráněných druhů ve vegetačním období, z tohoto důvodu nebudou (i
s rozsahem zcela minimálních zásahů do vegetačníko krytu kotevním vleku) naplněny
podmínky pro řešení výjimek dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Okrajovým zásahem do remízu při řešení horní vratné stanice může dojít ke ztrátě
malé části hnízdního biotopu pro drobné pěvce ve svazích nad centrální částí obce; na
tuto okolnost je reagováno požadavkem minimalizace zásahu a jen v období
vegetačního klidu. Celkově lze vlivy na faunu klasifikovat jako mírně nepříznivé,
nevýznamné.
Vlivy na prvky ÚSES

Záměr nezasahuje do prostorů skladebných prvků ÚSES ani do kosterních prvků
ekologické stability.
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Vlivy na významné krajinné prvky

S ohledem na polohu posuzovaného záměru tento typ interakce nenastane.
Vlivy na evropsky významné lokality či ptačí oblasti

Z fytocenologického a floristického průzkumu vyplývá, že louky v biotopech, které jsou
přírodními stanovišti 6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v
horských oblastech (biotop T2.2) a 6520 Horské sečené louky (biotop T1.2), jsou
dotčeny jen okrajově. Nemohou tak nastat významné vlivy, jak je patrné ze stanoviska
Správy KRNAP č.j. KRNAP 02564/2015 ze dne 5.5..2015 (Příloha č.1)
Další aspekty

Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Zejména se jedná o plochu umístění obslužného objektu a v místě betonového
základu poháněcího objektu. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu
ruderálních rostlin, jednoletých plevelů a některých vyloženě invazních druhů rostlin
(jak lze dokumentovat na plochách podél dolní místní komunikace), které mohou
znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Projekt
s důslednou rekultivací všech pozemků zasažených stavebními pracemi počítá a proto
není nezbytné k této problematice formulovat v rámci oznámení žádnou podmínku.
D.I.7. Vlivy na krajinu
Z hlediska vlivů na krajinu nelze očekávat žádný významný negativní vliv. Výstavba
nového vleku jen mírně posílí působení stávajících přepravních zařízení v areálu při
pohledech od jihu.
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze vyloučit archeologické nálezy.

Celkově lze konstatovat, že k uvedenému záměru nebyly dosud vzneseny žádné
podstatné připomínky jak ze strany MěÚ Vrchlabí, tak ani ze strany KRNAP, jak je
patrné z kapitoly B.I.6. předkládaného oznámení.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I.
předloženého oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje z hlediska velikosti a
významnosti vlivů na jednotlivé složky významnější vlivy.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

vlivech

Realizace záměru nepředstavuje vlivy přesahující státní hranice.

D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 jsou základní opatření projednaná
s oznamovatelem a projektantem záměru uvedena v kapitole B.I.6 a jsou chápána
jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
 literární údaje (viz seznam literatury)
 terénní průzkumy
 osobní jednání
Seznam použité literatury a podkladů
1) Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném, DÚR, Projekční kancelář Setunský, březen 2015
2) Úprava SKI AREÁLU pod horskou službou v obci Strážné, D.Jerie, Vrchlabí 2006
3) Úprava SKI AREÁLU pod horskou službou v obci Strážné – zatrubnění potoka, oznámení
EIA, Bajer T., 2006
4) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické
stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
5) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
6) Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2001): Královéhradecko. In: Mackovčin P.,
Sedláček M (eds.): Chráněná území ČR, svazek V.. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
a EkoCentrum Brno, Praha
7) Chytrý M, Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. (2010, eds.): Katalog biotopů České
republiky. AOPK ČR, Praha.
Další literatura je uvedena v rámci závěrečné zprávy biologického průzkumu - Příloha č. 3

Z hlediska předloženého oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech či
neurčitosti, které by neumožňovaly vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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E. POROVNÁNÍ
PŘEDLOŽENY)

VARIANT

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Předložená změna záměru je navržena jednovariantně. To znamená, že je
vyhodnocena velikost a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem
uvažována a jíž je podřizováno projektové řešení záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č.3 příslušného zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí byl předložený záměr posouzen z hlediska
velikosti a významnosti vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu
výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že předložený
záměr nepředstavuje žádný významný vliv na jednotlivé složky životního prostředí a
na veřejné zdraví. Mapové podklady týkající se záměru jsou uvedeny v příslušné
příloze předkládaného oznámení.

G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Lyžařský vlek Tatrapoma P ve
Strážném“.
Jak je patrné z vyjádření MŽP, záměr „Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném“
naplňuje dikci bodu 10.7. (Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související
zařízení) kategorie II přílohy č.1 k zákonu. Zákon proto podléhá zjišťovacímu řízení dle
zákona, kdy příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad
Královéhradeckého kraje.
Jedná se o výstavbu přenosného vleku v celkové délce 375 m. S ohledem na
charakter předkládaného záměru nelze předpokládat jakoukoliv kumulaci s jinými
záměry v zájmovém území, které by mohly ovlivnit jednotlivé složky životního
prostředí.
Tento podnikatelský záměr oznamovatele směřuje ke zlepšení komfortu návštěvníků
areálu a snížení čekací doby. Účelem stavby je zajištění sportovního lyžařského vyžití
v zimním období začínajícím lyžařům a rodinám s dětmi. Navržený záměr
nepředpokládá celkové navýšení kapacity areálu.
Kapacita přepravy nového vleku je maximálně 800 osob/hod. Délka vleku je 375 m a
převýšením 48,14 m a průměrným skolen 12,8% (7,30). Součástí vleku je poháněcí a
vratná stanice a 7 ocelových podpěr. Doplňkovou stavbou bude obslužný objekt
s pokladnou. Lyžařský vlek bude kolaudován jako stavba dočasná na dobu užívání 10
let ve smyslu nájemních smluv.
Řešené území je ve východní části obce Strážné v prostoru stávajících vleků a
lyžařských svahů. Plochy jsou orientovány k jihu, území je snadno přístupné z
nedalekého velkého parkoviště /cca 100 m/. Sklon je plynulý, příznivý pro daný záměr,
travnaté louky. Podél stávajícího vleku je proveden rozvod technického zasněžování,
lyžařský svah je společný /prostor mezi vleky/. U tohoto vleku je i občerstvení /bufet/
se základním sortimentem a WC.
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V oblasti jsou aktuálně 2 lyžařské vleky obdobného typu s lyžařskými svahy /přilehlé
louky/. Jinak je oblast bez stavebních aktivit.
Základní kapacity záměru:














Kapacita zařízení:
Tažná větev:
Délka vleku:
Převýšení vleku:
Průměrný skon:
Pohonná jednotka:
Počet podpěr na trati:
Délka kabelové přípojky:
Počet provozních dnů:
Provozní doba:
Doplňkové stavby:
Rozměry doplňkové stavby:
Počet zaměstnanců:

max. 800 os/hod
levá
375 m
48,14 m
12,8% /7,30/
15 kW
7
80 m
max. 120
7hod/den
obslužný objekt s pokladnou
5,5 x 4,5 m
max.3

Stavba je pojata konstrukčně a realizačně jako celek; je členěna následovně:
 Lyžařský vlek /stavební připravenost a technologie/
 Obslužný objekt
 Elektrická kabelová přípojka
Rozsah stavebních a zemních prací je nevýznamný a nemůže nijak ovlivnit
hodnocené složky životního prostředí. Negativní vlivy související s posuzovaným
záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva nemohou projevit. Celkově ve
vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze vyslovit závěr, že realizací předkládaného záměru
nedochází k ovlivnění zdraví ani faktorů pohody obyvatelstva obce Strážné.
Se záměrem není spojeno žádné navýšení kapacity, tudíž je patrné, že
s posuzovaným prodloužením nejsou spojeny žádné nové liniové nebo plošné zdroje
emisí. Vliv v etapě provozu tak nenastává.
Záměr negeneruje žádné ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území, protože
s předkládaným záměrem není spojen žádný významnější nárůst zpevněných a
zastavěných ploch (s výjimkou obslužného objektu o rozměrech 5,5 x 4,5 m).
Ve vztahu k ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod záměr negeneruje žádná
významná rizika, která by tuto jakost mohla ovlivnit. Objekt obslužného objektu bude
pouze pro zaměstnance objektu vybaven chemickým WC.
Se záměrem není spojen trvalý ani dočasný zábor ZPF. Celý lyžařský vlek Tatrapoma
P je koncipován jako dočasná stavba.
Se záměrem není spojen žádný trvalý ani dočasný zábor PUPFL. Stavba není
realizována v ochranném pásmu lesa.
Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá
významnější vliv na stabilitu a erozi půdy. Jak je patrné z popisu záměru, navrhovaná
dočasná stavba se svými parametry významněji neodlišuje od charakteru již
existujících objektů v zájmovém území.
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
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Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Z hlediska vlivů na přírodní složky ekosystémů lze konstatovat jen zcela okrajovou
velikost a významnost vlivů s ohledem na navrhované technické řešení a stávající letní
využití širšího území kolem koridoru vleku.
Z hlediska vlivů na krajinu nelze očekávat žádný významný negativní vliv.
Vlivy na jiné složky životního prostředí nenastávají.
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PŘÍLOHA 1
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace a vyjádření KRNAP ve vztahu k NATURA dle
§ 45i zákona č.114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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