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ÚVOD
Předkládaná zpráva je oznámením ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí k záměru „Sportovní areál Ještěd“.
Předmětem oznámení je rekonstrukce a rozšíření Sportovního areálu Ještěd. Součástí záměru je
rozšíření sjezdových tratí a lanových drah, rekonstrukce skokanského areálu a výstavba
doplňkových obslužných zařízení.
Zadavatelem a koordinátorem projektu je firma Investorsko inženýrská a.s., Inženýrská kancelář,
Gorkého 658/15, Liberec 15 a hlavním koordinátorem je Ing. Tomáš Hampl. Zhotovitelem
projektu a dodavatelem podkladů pro zpracování oznámení je firma Valbek spol. s.r.o. Liberec.
Zpracovatelem oznámení je firma EVERNIA s.r.o. Liberec, oprávněnou osobou podle zákona
č. 100/2001 Sb. je RNDr. Petr Anděl, CSc.
Podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v současném znění podle
přílohy č. 1 do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) ve smyslu bodu 10.7 Sjezdové
tratě, lyžařské vleky a související zařízení, případně bodu 10.8 Sportovní areály na ploše nad 1
ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle
zvláštních právních předpisů.
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ČÁST A

Údaje o oznamovateli
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel: Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
2. Oprávněný zástupce oznamovatele (jméno, adresa, telefon): Ing. Jiří Kittner,
primátor města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
tel.: 485 243 102
Ing. Ladislav Fuchs
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
tel.: 485 243 501
3. Koordinátor: INVESTORSKO INŽENÝRSKÁ a.s.
Inženýrská kancelář
Gorkého 658/15
460 01 Liberec 15
4. Hlavní koordinátor projektu (jméno, adresa, telefon): Ing. Tomáš Hampl
Gorkého 658/15
460 01 Liberec 15
tel.: 485 525 33 33
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ČÁST B

Údaje o záměru

I. Základní údaje
II. Údaje o vstupech
III. Údaje o výstupech
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru
B.I.2. Rozsah záměru
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
B.I.7. Posouzení průjezdnosti sjezdových tratí
B.I.8. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
B.I.9. Výčet dotčených územně samosprávných celků
B.I.1. Název záměru
Sportovní areál Ještěd.

B.I.2. Rozsah záměru
Předmětem oznámení je rekonstrukce a rozšíření stávajícího sportovního areálu v centrální části
Ještědského hřbetu. Záměr zahrnuje celkem 19 objektů, z nichž jeden je řešen variantně. Objekty
jsou rozděleny do tří skupin. První skupinu tvoří pozemní a dopravní stavby, kam patří
rekonstrukce budovy Skalka, skokanský areál, chata Černý vrch, restaurace Skalka, rekonstrukce
silnice Ještědská a parkoviště Berlín. Druhou skupinu objektů tvoří vleky a lanovky a patří sem
přibližovací lanovka Pláně – Skalka, lanovka Pláně, lanovka Skalka (ve dvou variantách) a
přibližovací lanovka Horní centrum – Dolní centrum. Třetí skupina zahrnuje objekty související
se sjezdovým lyžováním. Patří sem úpravy sjezdových tratí (sjezdovka Nové pláně, Liberecká,
Slalomový svah, U-rampa Bucharka), traverzy (úprava Turistické cesty, mostek přes silnici
Výpřež – Ještědka) a rozvody tlakové vody. Celková zastavěná plocha je 2 720 m2 a celková
zpevněná plocha činí 1 350 m2.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Liberecký
Obec: Liberec
Světlá pod Ještědem
Katastrální území: 68246 Horní Hanychov
76057 Světlá pod Ještědem
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Obrázek 1: Umístění záměru

Prodloužení sjezdovky v prostoru Plání až do obce Světlá pod Ještědem je přímo požadavkem
obce. V současné době je územní plán obce Světlá pod Ještědem ve fázi konceptu návrhu.
V tomto konceptu je sjezdovka Nové Pláně a lanovka Pláně včetně parkovacích ploch v blízkosti
záměru zakreslena (viz přiložený výřez z konceptu návrhu územního plánu obce Světlá pod
Ještědem)

EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 2: Koncept návrhu územního Plánu obce Světlá pod Ještědem
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o rekonstrukci sportovního areálu užívaného pro rekreační a sportovní účely. Záměr
zahrnuje rekonstrukci stávajících objektů, jejich nahrazení novými technickými zařízeními a
výstavbu několika nových objektů. Celý areál je rozsáhlým komplexem staveb umístěných
v centrální části Ještědského hřebene na ploše cca 165 ha.
Cílem záměru je vytvoření moderního atraktivního areálu s celoročním využitím. Pro zimní
rekreaci budou sloužit zejména sjezdovky, lanovky, vleky a skokanský areál, v letním období se
budou využívat zejména sjezdové tratě pro cyklisty. Celoročně budou využívány restaurační a
ubytovací zařízení, některé sedačkové lanovky a současná lanová dráha ČD (Horní Hanychov –
Ještěd).
Celý Sportovní areál Ještěd zahrnuje stavby, které již mají vydané územní rozhodnutí a postupně
dochází k jejich realizaci, stavby, u kterých je podaná žádost o územní rozhodnutí, a objekty
nové. Mezi nové objekty patří Parkovací dům, na který bylo napsáno samostatné oznámení, a
ostatní objekty, které jsou předmětem tohoto oznámení.
Seznam všech objektů Sportovního areálu Ještěd:
1. Stavby pozemní a dopravní
1.1. Rekonstrukce budovy Skalka
1.2. Parkovací dům
1.3. Skokanský areál
1.4. Chata Černý vrch
1.5. Restaurace Skalka
1.6. Rekonstrukce televizní cesty
1.7. Lesní cesta k dolní stanici lanové dráhy
1.8. Rekonstrukce silnice Ještědská
1.9. Rekonstrukce komunikace Ještědka – Ještěd
1.10. Parkoviště Berlín
2. Vleky a lanovky
2.1. Lanovka Pod lany
2.2. Přibližovací lanovka Pláně – Skalka
2.3. Lanovka Pláně
2.5. Lanovka Skalka – stávající trasa
2.6. Lanovka Skalka – variantní trasa
2.7. Přibližovací lanovka Dolní centrum – Horní centrum
3. Sjezdové lyžování
3.1. Sjezdové tratě
3.1.1. Sjezdovka Pod lany
3.1.2. Sjezdovka Nové pláně
3.1.3a Sjezdovka Liberecká I.
3.1.3b Sjezdovka Liberecká II
3.1.4. Sjezdovka Liberecká III
3.1.5. U-rampa Bucharka
3.1.6. Sjezdovka Slalomový svah
3.2. Traverzy
3.2.1. Traverzová cesta Černý vrch – Pod lany
3.2.2. Traverzová cesta Vrchol Ještědu
3.2.4. Úprava Turistické cesty
3.2.5. Mostek přes silnici Výpřež – Ještědka
3.3. Rozvody tlakové vody (Pláně, Liberecká)
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V rámci tohoto oznámení budou hodnoceny následující stavby:
1. Stavby pozemní a dopravní
1.1. Rekonstrukce budovy Skalka
1.3. Skokanský areál
1.4. Chata Černý vrch
1.5. Restaurace Skalka
1.8. Rekonstrukce silnice Ještědská
1.10. Parkoviště Berlín
2. Vleky a lanovky
2.2. Přibližovací lanovka Pláně – Skalka
2.3. Lanovka Pláně
2.5. Lanovka Skalka – stávající trasa
2.6. Lanovka Skalka – variantní trasa
2.7. Přibližovací lanovka Dolní centrum – Horní centrum
3. Sjezdové lyžování
3.1. Sjezdové tratě
3.1.2. Sjezdovka Nové pláně
3.1.3a Sjezdovka Liberecká I.
3.1.3b Sjezdovka Liberecká II
3.1.4. Sjezdovka Liberecká III
3.1.5. U-rampa Bucharka
3.1.6. Sjezdovka Slalomový svah
3.2. Traverzy
3.2.4. Úprava Turistické cesty
3.2.5. Mostek přes silnici Výpřež – Ještědka
3.3. Rozvody tlakové vody (Pláně, Liberecká)
Součástí záměru jsou také navržené sjezdové tratě pro cyklisty, které pokrývají využití areálu
v letním období. Trasy jsou navrženy ve třech stupních obtížnosti, aby dávaly možnost využití
pro všechny stupně pokročilosti cyklistů.
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Obrázek 3: Objekty s již vydaným územním rozhodnutím
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B.I.5.

Zdůvodnění potřeby
zvažovaných variant

záměru

Sportovní areál Ještěd

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru
Daná lokalita je pro účely zejména zimního sportovního vyžití využívána již několik desítek let.
S jejím budováním se začalo již v sedmdesátých letech minulého století. Tyto stavby však nebyly
dostatečně koordinovány a často byly budovány bez jakékoli návaznosti. V současné době již
končí životnost u řady těchto objektů, případně nevyhovují současným bezpečnostním a
sportovním požadavkům.
Hlavními důvody realizace záměru jsou tedy zejména:
•

nutná rekonstrukce zařízení s končící životností,

•

zkapacitnění lyžařského zařízení s ohledem na nové technické normy pro vleky,

•

rekonstrukce a modernizace celého areálu včetně stávajícího skokanského areálu umožní
městu Liberec pořádání mistrovství světa FIS Nordic World Ski Championships 2009,

•

zvýšení bezpečnosti sjezdových tratí pro lyžaře jejich rozšířením a realizací mimoúrovňových
křížení s místními a obslužnými komunikacemi,

•

zvýšení atraktivity areálu a jeho sportovní a rekreační využití během celého roku.

B.I.5.2. Zvažované varianty záměru
Předkládaný záměr se skládá z celé řady dílčích záměrů. Většinou se jedná o rekonstrukci
stávajícího zařízení, které není navrhováno variantně. Ve dvou variantách je navrhováno umístění
lanovky Skalka. Současný vlek Skalka je zastaralým zařízením s končící životností. V záměru je
navrhována čtyřsedačková lanovka Skalka, která bude umístěna buď v současném průseku vleku
Skalka s tím, že se daný průsek rozšíří na cca 10 m, nebo bude vybudován nový průsek o stejné
šířce. Ten vede souběžně se současným vlekem Skalka a několikrát prochází sjezdovkou
Liberecká.
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Obrázek 4: Umístění plánované lanovky Skalka a její variantní trasy.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Záměr se skládá z celé řady samostatných objektů, z nichž některé již mají vydané územní
rozhodnutí a jsou ve stádiu realizace. V tomto oznámení je celkem řešeno 19 objektů a navržené
cyklotrasy. Jejich popis je uveden v následujícím přehledu.
1. Stavby pozemní a dopravní
1.1. Rekonstrukce budovy Skalka
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu se zázemím obsluhy areálu. V budově je třeba upravit
dispozice a celkově přizpůsobit objekt novým požadavkům. Bude provedena výměna stávajících
výplní otvorů a celkové zateplení budovy včetně nové fasády. Bude provedena rekonstrukce
střechy. Po podrobném stavebně – technickém průzkumu přímo na místě bude upřesněn celkový
rozsah prací v budově – jako jsou nové elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika atd.
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1.3. Skokanský areál
Jedná se o rekonstrukci stávajícího areálu skokanských můstků včetně veškerého zázemí.
rekonstrukce věže rozhodčích – tato budova je již zcela nevyhovující světovým standardům a to i
z hlediska životnosti budovy. Není zde odpovídající zázemí pro rozhodčí ani pro realizační týmy.
Budova bude dispozičně upravena a zateplena. Nově bude řešeno vytápění, provedou se přípojky
kanalizace a vody.
demolice správní budovy – celý objekt bude zdemolován a odvezen na skládku odpadu. Bude
odpojena elektrická energie.
přeložka trafostanice – stávající trafostanice umístěná vedle demolované budovy bude přemístěna
blíže ke svahu do nově určených prostor daných ochrannými pásmy.
přesypaný most – na televizní cestě, v místě křížení se sjezdovkou „Pod lany, F10“ bude
proveden přesypaný objekt v délce cca 38 m. Dané místo bude částečně vyhloubeno a osazeno
objektem k přemostění sjezdovky. Celý pak bude následně přesypán.
rekonstrukce konce TV cesty - v místě stávající provozní budovy bude po jejím vybourání a
přesunu trafostanice celá plocha srovnána a zpevněna živičným povrchem.
příjezdová komunikace – z TV cesty bude spuštěna nová příjezdová komunikace na dopad
skokanského areálu, která bude sloužit k navážení materiálu a zásobování a dále jako požární
cesta.
mobilní stavby – jedná se převážně o sezónní objekty, které budou sloužit svému účelu po dobu
určitou jako např. tribuny pro diváky, televizní zázemí, obrazovky, komentátorské stanoviště se
zázemím. Stabilní stavbou bude pouze hlavní tribuna pro diváky.
kanalizace – celým skokanským areálem bude procházet kanalizační řad a to od věže rozhodčích
k nové provozní budově, kolem budovy dolní stanice lanové dráhy ČD, nádrže Bucharka až
k napojovací šachtě u restaurace „Sport“. Na tuto stoku budou napojeny všechny stávající
stavební objekty.
přístupová cesta pro návštěvníky – od dolní stanice ČD až k provozní budově na doskočišti bude
vybudována nová přístupová cesta pro návštěvníky sportovních akcí. Tato cesta bude provedena
ze zámkové dlažby.
kácení lesa – z důvodů optimalizace dojezdu sjezdovky „Pod lany“ bude vykácen pruh lesa nad
televizní cestou, pruh pod TV cestou z důvodu nové příjezdové komunikace a další kus lesa pod
dopadem.
vodovodní přípojka – pro budovy věže rozhodčích a novou provozní budovu bude vybudován
nový přívodní řad vody s příslušnou kapacitou vodního rezervoáru, umístěného v místě staré
provozní budovy.
nová provozní budova - nový objekt bude osazen v násypovém tělese dojezdu skokanského
můstku, jeho tvar i umístění vychází z potřeby statického zajištění svahu, který je v labilním
stavu. Účel budovy vychází z kombinace požadavků dotčených organizací využívajících budovu
tak, aby bylo možné její využití i mimo pořádání sportovních akcí během celého roku. Objekt
využívá celou výšku svahu a je rozdělen do 6ti podlaží dle účelu a provozu. Spodní podlaží je
rozděleno do dvou logických celků na veřejnou část (restaurace, veřejné wc a kuchyně) a část
obslužnou (garáž sněžné techniky, dílna a zázemí obsluhy lanové dráhy). Druhé podlaží je určeno
horské službě (výhled na slalomový svah, přímý výjezd pro sněž. skůtry) a službám návštěvníků
(ski servis, prodejna). Třetí až páté podlaží je variabilní prostor s možností členění dle aktuelní
potřeby pořadatelů sportovních akcí. Poslední podlaží je určeno pracovníkům SK Ještěd
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(kanceláře, jednací místnost, soc. zázemí) a VIP návštěvníkům. Součástí objektu jsou přilehlé
multifunkčí plochy pro umístění mobilních konstrukcí během sportovních akcí.
Výpočtové kapacity jednotlivých provozů:
1np

kuchyně
150 jídel/hod
gáraž a obsluha LD 1
rolba, tři sněžné skůtry, diesel agregát
2np
horská služba
Skiservis
3np-5np
dle potřeby
6np
SK Ještěd
přilehlé multifunkční plochy

5 zam.+ 100 os,
3 zam.
6 zam.
2 zam.
max.50 os./podl.
10 zam.+ 50 os.
300 + 135 m2

Obrázek 5: Nová provozní budova skokanského areálu

Obrázek 6: Nová provozní budova skokanského areálu
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Obrázek 7: Nová provozní budova skokanského areálu

1.4. Chata Černý vrch
Jedná se o novostavbu chaty na „Černém vrchu“. Bude se jednat pouze o kiosek (dřevěný srub),
bez přívodu vody a kanalizace. Kiosek bude dovezen jako hotový díl. Střecha bude sedlová,
vytápění pomocí elektrické energie, pro kterou bude provedena nová přípojka. Chata bude sloužit
pouze pro prodej balených potravin a tekutin. Voda bude dovážena balená v lahvích či
kanystrech.
1.5. Restaurace Skalka
Jedná se novostavbu budovy restaurace „Skalka“. Jde o přízemní budovu se sedlovou střechou a
prostornou terasou určenou pro cca 50 osob, kuchyňským zázemím a sklady. Budova bude
napojena na vodovodní přípojku, kanalizace bude řešena bezodtokovou jímkou a vytápění bude
pomocí elektrické energie. Kapacity budou dořešeny.
1.8. Rekonstrukce ulice Ještědská
Jedná se o rekonstrukci ulice Ještědská v úseku dolní parkoviště – dolní stanice lanovky z důvodu
položení nového kanalizačního řadu, vedeného od věže rozhodčích k restauraci „Sport“.
Komunikace bude v celé své zbývající délce vyspravena a opatřena novou povrchovou vrstvou.
Zároveň dojde i k nutné rekonstrukci stávajících sítí rozvodů NN, VO, kanalizace a jejích
přípojek ke stávajícím objektům a popřípadě i vody.
1.10. Parkoviště Berlín
Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště u restaurace „Berlín“. Bude provedeno jeho
zkapacitnění a úprava stávajícího vjezdu. Dále bude provedena rekonstrukce vrchních vrstev
komunikace. Parkoviště bude sloužit pro cca 50 parkovacích míst.
2. Vleky a lanovky
2.2. Přibližovací lanovka Pláně – Skalka
Jedná se o vybudování nové přibližovací lanovky z Plání na Skalku. V rámci stavby bude
vybudován mostek přes komunikaci „Semerink – Pláně“. Dále budou provedeny nové rozvody
elektroinstalace a terénní úpravy v místě nástupní a výstupní stanice.
2.3. Lanovka Pláně
Jedná se o výstavbu nové čtyř-sedačkové lanové dráhy. V rámci stavby dojde k demolici
stávajících vleků a jejich zázemí. Dále budou provedeny nové rozvody elektroinstalace a terénní
úpravy v místě nástupní a výstupní stanice.
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2.5. Lanovka Skalka – stávající trasa
Jedná se o vybudování nové čtyř - sedačkové lanové dráhy s objekty obsluhy, v trase stávajícího
kotvového vleku. V rámci stavby dojde k jednostrannému rozšíření průseku pro lanovou dráhu.
Dále dojde k demolici stávajících objektů zázemí vleku, provedení nových rozvodů
elektroinstalace a terénních úprav v místě nástupní a výstupní stanice.
2.6. Lanovka Skalka – variantní trasa
Jedná se o vybudování nové čtyř - sedačkové lanové dráhy s objekty obsluhy v trase od nově
navrženého „Dolního centra“ do prostoru konečné stanice stávajícího vleku „Skalka“. V rámci
stavby dojde k vykácení průseku pro novou lanovou dráhu. Dále k provedení nových rozvodů
elektroinstalace a terénních úprav v místě nástupní a výstupní stanice.
2.7. Přibližovací lanovka Dolní centrum – Horní centrum
Jedná se o vybudování nové přibližovací čtyř - sedačkové lanové dráhy s objekty obsluhy, v nové
trase průseku pro lanovou dráhu. Dále dojde k provedení nových rozvodů elektroinstalace a
terénních úprav v místě nástupní a výstupní stanice. Lanová dráha bude sloužit k propojení obou
center a usnadní rychlejší a snažší přístup návštěvníků do sportovního areálu.
3. Sjezdové lyžování
3.1. Sjezdové tratě
3.1.2. Sjezdovka Nové Pláně
Jedná se o úpravu v horní a dolní části sjezdovky „Nové pláně“. V rámci úpravy dojde k vykácení
plochy pod horní stanicí vleku, tak aby byl zajištěn lepší nástup na sjezdovku, a rozšíření průseku
v dolní části sjezdovky, který umožní prodloužení sjezdovky Nové Pláně až do obce Světlá pod
Ještědem.
3.1.3a, 3.1.3b Sjezdovka Liberecká
Jedná se o zkapacitnění stávající sjezdovky „Liberecká“. V rámci stavebního objektu dojde
k vykácení okrajových částí sjezdovky a úpravě nivelety.
3.1.4. Sjezdovka Liberecká
Jedná se o vykácení prostoru dojezdu sjezdovky „Liberecká“, z důvodu úpravy nástupu do areálu,
a přípravy plochy pro případnou možnou budoucí výstavbu technického zázemí sportovního
areálu.
3.1.5. U-rampa Bucharka
Jedná se o výstavbu nové U - rampy pro snowboarding. Rampa bude umístěna v místě největšího
spádu sjezdovky, a při výstavbě bude využito přírodní terénní nerovnosti.
3.1.6. Sjezdovka Slalomový svah
Jedná se o zkapacitnění sjezdovky. V rámci stavby dojde k vykácení okraje sjezdovky v horní
části a tím k jejímu rozšíření. Dále bude vybudován příjezd pro rolbu ze sjezdovky do prostoru
pod odrazový stůl můstku HS140 .
3.2. Traverzy
3.2.4. Úprava Turistické cesty
V současné době existuje stávající „Turistická“ cesta, která spojuje sjezdovky „Na pláních“ s
nástupní stanici „Skalka“. Tato cesta v současnosti nesplňuje bezpečnostní podmínky pro provoz
sjezdařů. Z důvodů zabezpečení a zpřístupnění výše uvedených sjezdovek a pro příjezd
mechanizace na úpravu tratí bude stávající cesta rozšířena na nutných 6 metrů. Provede se
EVERNIA s.r.o.

Strana 20

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Sportovní areál Ještěd

výšková úprava dosypáním podélného profilu (zakrytí kořenů a kamenů). Tento traverz bude i
nadále respektovat v co největší míře stávající podélný sklon s vysokým důrazem na maximální
ochranu vzrostlé zeleně.
3.2.5. Mostek přes silnici Výpřež – Ještědka
Jedná se o přemostění cesty Výpřež – Ještědka v místě sjezdovky vedené z ještědských teras na
sjezdovku pod lany. Jedná se o celodřevěnou konstrukci, která bude mít opěry vetknuty do
betonových bloků.
3.3. Rozvody tlakové vody (Pláně, Liberecká)
Jedná se rozšíření stávajícího zasněžovacího vodovodního sytému. Nová větev, která povede
směrem na „Pláně“, povede v trase nově navrženého přibližovacího vleku. Další nová větev
povede po okraji sjezdovky „Liberecká“, směrem k „Dolnímu centru“. V trasách rozvodů, budou
položeny elektrorozvody pro napájení sněhových děl.
Cyklotrasy
Sjezdové cyklistické tratě v areálu Ještěd jsou navrženy tak, aby dávaly možnost využití pro
všechny stupně pokročilosti cyklistů. Odpovídají třem základním stupňům obtížnosti – nízká
(modrá), střední (červená), vysoká (černá). Dále je navržena trať s lávkami a vysutými můstky,
které jsou běžnou součástí většiny evropských i mimoevropských parků. V návaznosti na rozvoj
areálu Ještěd a případnou výstavbu nové lanové dráhy na vrch Skalka by bylo možné v dolní části
areálu uvažovat o vzniku trati pro 4X a samozřejmě dětského tréninkového centra. Navrhované
tratě, budou vyžadovat úpravy, tak aby vznikly jasně vymezené a zpevněné cesty široké od 0,5 do
3 m typem závislé na daném místě. Zpevnění cest je třeba všude tam, kde by mohlo docházet k
erozi, tj. zejména v lesních porostech, na březích lyžařských tratí apod. Tratě s umělými lávkami
řeší tento problém pomocí dřevěných můstků, které dávají jezdcům možnost vyzkoušet své
technické možnosti a zároveň přemístí jezdce přes část trati, aniž by mohlo vůbec k erozi dojít.
Vzhled samotné cesty musí odpovídat náročnosti trati. Kromě zpevnění, bude nutno tratě doplnit,
opět podle typu, umělými skoky, výjezdy do břehů a v případě tratí s lávkami také dřevěnými
konstrukcemi lávek. Úpravy na zimních sjezdových tratích by neměly zasahovat do jejich
zimního provozu, stejně jako nebudou lávky a můstky využívat v konstrukcích živé stromy nebo
materiál z nich.
Všechny tratě musí být důkladně značeny, musí se zde nacházet tabule upozorňující na
nebezpečná místa, tak aby se dodržela bezpečnost jezdců na tratích a zároveň se předcházelo
neúmyslnému opuštění trati.
Návrh tratí se snaží využívat zejména zimních sjezdovek jejich břehů a řídkých smrkových
porostů v jejich okolí, tak aby byla nutnost kácení minimalizována. Záměrně se trati vyhýbají
místům s nově vysazenými stromy.
Trať H (Hard) – trať s vysokou obtížností
Tato trať byla již v podobném profilu použita pro dva ročníky závodu Českého poháru ve sjezdu
horských kol. Svými parametry odpovídá ale i významnějším podnikům – mistrovství Evropy
apod.
Úsek H1 doposud nebyl zařazen do profilu trati. V případě, že dojde k jeho využití, tak jen
výlučně v době tréninku a během samotného závodu. Zařazení této části by bylo přinejmenším
vhodné, protože tím dojde k prodloužení trati, které je požadováno ze strany Českého svazu
cyklistiky. V tomto místě by bylo ideální vytvořit pouze zpevněnou cestu z větší části po
vyšlapané pěší stezce o šířce cca. 1 metr.
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V úseku H2 se nachází nejnáročnější část trati. Její šířka nepřekračuje 3 metry. Sjezdovka Padáky
v těchto místech nabízí sama o sobě dobré přírodní podmínky pro sjezdovou trať na vysoké
úrovni. Po zemních úpravách a přemostění dřevěnými lávkami míst, kde protéká sjezdovkou
voda, se může ucházet o zařazení mezi náročné evropské sjezdovky. Zemní úpravy mají za úkol
zpevnit průjezdovou stopu tak, aby nedocházelo k sesouvání půdy a aby stopa nebyla příliš
skloněná po svahu dolů. V několika místech se již během závodů uplatnili hliněné skoky
vycházející pouze z využití nerovností.
Úsek H3 bude třeba, vzhledem k tomu, že vede skrz používané části areálu Ještěd, upravit pouze
na dobu konání závodu a to v návaznosti na domluvě se správcem areálu a tak aby bylo možno
úpravy vrátit, aby nebránili jinému provozu. Tato část trati se však nachází mimo lesní porost.
S tratí H souvisí také řešení otázky přístupu diváků k trati v případě konání závodů ve sjezdu.
Výhodou v tomto případě je fakt, že trať vede až na spodní část výhradně po sjezdovce, která
díky své průměrné šířce cca. 15-20 metrů nabízí dostatečný prostor pro větší množství
návštěvníků jednorázového závodu. Ke sjezdovce Padáky je přitom několik přístupových cest: od
doskočiště můstků, vodárenská cesta, od silnice na Ještědku, novým traverzem od lanovky na
Černý vrch a ze sjezdovky pod lany, takže nejsou diváci nuceni procházet k trati lesním
porostem. Nejexponovanějším místem, kde se soustředí nejvíce návštěvníků a sportovců je
prostor cíle. Ten je však situován do spodní části areálu Ještěd, která bez problémů pojme přes
deset tisíc návštěvníků, jak o tom svědčí návštěvnost skokanských závodů. Nejvyšší návštěvnost
Českého poháru ve sjezdu horských kol se pohybovala kolem 2500 lidí. Přesto bude jistě každý
další závod vyžadovat spolupráci pořadatelů a provozovatele areálu při zajištění bezpečnosti
sportovců, diváků a samozřejmě i ohleduplného chování k přírodě.
Trať M (Middle) – trať se střední obtížností
Profil této trati by měl uspokojit jak náročné jezdce, tak i mírně pokročilé, měl by být univerzální
a obsahovat techničtější pasáže, skoky, výjezdy do břehů i rychlé sjezdové části. Z toho důvodu
bude šířka trati různá od neupravené cca. 50 cm široké až po upravenou 200 cm širokou.
V úseku M1 bude trať kopírovat lehčí trať E, bude ale více využívat nerovností na pravém břehu
podél začátku sjezdovky Slalomový svah. Na tomto břehu bude třeba minimálně zasahovat do
porostu, pouze dojde k vytvoření stezky široké cca. 1 metr.
Úsek M2 bude využívat levého břehu sjezdovky, který je ideálně zvrásněný pro vytvoření
náročnější cesty a zároveň je na něm pouze velmi řídký lesní porost, do kterého nebude třeba
zasahovat. Opět se bude šířka trati pohybovat okolo maximálně 1,5 metru.
V úseku M3 bude trať využívat stejnou sjezdovku jako trať E2. Bude však nabízet náročnější
překážky ve formě výjezdů do břehů zejména na pravé straně sjezdovky, seskoky z břehů, cca. 10
dřevěných, na zimu rozebíratelných překážek.
Úsek M4 bude obdobně jako úsek L1 příjezdovou cestou k tratím s lávkami. Bude z něj možnost
využít jak lávky L3, tak se po traverzové cestě dopravit i k těžším lávkám L2. Tento spojovací
úsek nabude na důležitosti ve chvíli, kdy dojde k využívání nové lanové dráhy na Skalku a
nebude možno použít k dopravě k lávkám úsek L1.
Úsek M5 by měl být nejzajímavější částí středně obtížné trati. V této části bude protínat ne příliš
hustý smrkový porost, ve kterém nebude třeba kvůli trati prořezávat dřeviny. Profil této části však
umožňuje vybudování technické, 1-2 metry široké trati s kombinací sjezdové trati a přejezdů a
seskoků z můstků. Trať by měla zatím končit na traverzové cestě T2, po které se jezdec pohodlně
dostane k příjezdu k vleku V1. Po vybudování nové lanovky na Skalku by trať pokračovala
s obdobnými parametry úsekem M6, čímž by vznikla jedna z nejdelších tratí nejen v českém
měřítku, která by uspokojila i nejnáročnější cyklisty.
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Trať E (Easy) – trať se nízkou obtížností
Tato trať bude určena pro úplné začátečníky. Její profil je vybrán tak, aby měl minimální možný
sklon a vyhnul se těžkým technickým místům a skokům. Trať by měla být tvořena upravenou
cca. 150 cm širokou cestou, popř. by měla využívat stávající široké cesty.
V úseku E1 by měla trať kopírovat náročnější trať M, s tím, že by měla nabízet objezd
techničtějších míst. Po cca. 200 metrech od stanice lanové dráhy se trať odpojí od úseku M1 a po
mírných úpravách v porostu se cca. 1 m široká stezka přiblíží k turistické hřebenové cestě.
Vzhledem k úseku o délce zhruba 100 m, kde po levé straně této cesty nelze díky hustému
mladému porostu vytvořit trať dále od cesty, bylo by vhodné v této části E1-1 přinejmenším
oddělit turistickou cestu od trati dřevěným zábradlím s upozorňujícím značením, aby nevznikalo
nebezpečí střetu turistů a cyklistů.
Od úseku E2 opět využívá trať stejné sjezdovky jako trať náročnější, pouze bude nabízet objezd
dřevěných překážek, či techničtějších míst.
Úsek E3 využívá existující traverzovou cestu, která směřuje k vleku Skalka. Poté se vrací starou
úvozovou cestou k Liberecké sjezdovce a trati M.
V úseku E4 se napojí trať na nepoužívanou 2 metry širokou úvozovou cestu, která končí na
traverzové cestě T2.
Úsek E5 pak pokračuje po Liberecké sjezdovce až k dolní stanici lanovky.
Trať L – trať s umělými lávkami
Tato trať má za úkol uspokojit poptávku vyznavačů freeridingu po jízdě po uměle vytvořených
dřevěných lávkách a vysutých můstcích. Obdobné tratě, na kterých je jízda po hliněném povrchu
střídána s výjezdy na vysuté můstky, jsou běžnou součástí většiny evropských cyklistických
parků.
Dřevěné konstrukce jsou vsazeny do profilu trati tak, aby se vyhýbaly kontaktu se stromy či
dalšími citlivějšími částmi porostu a aby poskytovaly dostatek prostoru pro bezpečnou jízdu na
kole a umožňovaly jejich případné objetí. Často jsou také stavěny lávky v místech, kde by jízda
po zemi způsobovala nežádoucí erozi nebo ohrožovala kořeny stromů či rostliny.
Trať s lávkami se nemusí vyznačovat extrémní délkou. Proto postačuje, když bude začínat na
úrovni střední stanice stávající lanovky na Černý vrch. Při pohledu shora jsou pak nejvhodnějšími
lokalitami pruhy lesa okolo Slalomového svahu. V nich by měly vzniknout jedna nebo dvě trati
střední a vyšší náročnosti s cca 40 dřevěnými konstrukcemi různých velikostí navazujícími na
sebe a vytvářejícími tak plynulou trať o šířce max. 300 cm. Z hlediska návaznosti je vhodnější
pravý pruh lesa, t.j. mezi Slalomovým svahem a Libereckou sjezdovkou, kde by mohla být trať
nasměrována až ke stanici lanovky.
Trať s lávkami již není možné vybudovat na sjezdovce se zimním provozem. Vzhledem k
množství dřevěných konstrukcí a potřebě jejich pevného ukotvení musí být trať vybudována
nastálo.
Úsek L1 je příjezdovou částí trati, která dovede jezdce k samotnému úseku s lávkami. V první
části bude využívat nově vybudovaný traverz, ze kterého se po cca. 100 metrech odpojí a opět
traversem zmírňujícím strmost svahu se bude vracet po 1 metr široké stezce zpět ke koridoru
lanovky a dále k její střední stanici.
Úsek L2 začíná od traverzové cesty na úrovni střední stanice stávající sedačkové lanovky a je
v něm trať s cca. 20 konstrukcemi lávek umístěných na volnějších prostranstvích tohoto lesního
porostu. Obtížnost těchto lávek je vysoká, ovšem s možností objetí lávky, popř. s lehčí variantou.
Rozměry jednotlivých lávek jsou stejně jako v následujícím úseku závislé na konkrétním
EVERNIA s.r.o.
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vybraném místě, jejich maximální výška však bude 3 metry, šířka 1,5 metru a délka 10 metrů.
Mezi lávkami pak povede 0,5 až 1,5 m široká zpevněná cesta.
Úsek L3 je druhou tratí s vysutými můstky o mírně vyšším počtu lávek (cca. 25) se střední a lehčí
náročností. Opět by u většiny lávek měla být možnost objetí nebo usnadnění pro méně zdatné
jezdce.
Na úseku T1 (traverzová cesta) končí obě trati s tím, že z úseku L2 bude možné na traverzovou
cestu přejet po cestě traverzující sjezdovku Slalomový svah.
Správa a rozvoj bikeparku
Správa sportoviště bude spočívat v nutných úpravách tratí, jejich rekonstrukci a udržování
v uživatelném stavu s minimálním rizikem úrazu způsobeného nedostatky na tratích v průběhu
letní sezóny. Dvakrát ročně pak bude probíhat generální údržba všech tratí – příprava bikeparku
před počátkem letní sezóny a po skončení sezóny - zazimování tratí.
V průběhu jarní údržby parku je počítáno s mírnou úpravou profilů tratí kvůli zamezení
případnému nadměrnému narušování terénu v daném místě, ale i z důvodu toho, že se nároky na
trať a překážky na ní ze strany jezdců rok od roku mění. Změny však budou probíhat pouze
v úpravách stávajících vyježděných koridorů.
Další rozvoj počítá také s pravděpodobným zahájením letního provozu nové sedačkové lanovky
na Skalku. V tom případě by došlo k vypuštění některých navrhovaných částí tratí – L1, M1, E1
a příjezdu k vleku V1. První tři uvedené by byly nahrazeny příjezdem přímo od horní stanice
lanovky na Skalku – E1x, popř. ještě dalším úsekem závislým na stavu areálu v daném období.
Naopak k rozšíření tratí by došlo v úsecích M6 a E5, které by vedly až k dolní stanici lanové
dráhy. V těch místech je možné také uvažovat o následném vytvoření dětského tréninkového
místa a tratě pro disciplínu 4X.
Umístění jednotlivých úseků cyklistických tratí je patrné z následujícího obrázku.
Vzhledem k tomu, že v České republice se podobný areál zatím nevyskytuje, uvádíme jako
příklad přehled vybraných bikeparků v Evropě a jejich charakteristiky včetně popisu tratí. Tento
přehled je uveden v tabulce č. 1.
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Obrázek 8: Přehled cyklistických tratí

EVERNIA s.r.o.

Strana 25

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Sportovní areál Ještěd

Tabulka 1: Srovnání vybraných evropských bikeparků
Park
Bike-Circus
Saalbach
Hinterglemm

Lokalizace
u obce SaalbachHinterglemm v Rakousku
mezi městy Saalfelden a
Zell am See v nadmořské
výšce 1003 metry. Obec má
něco přes 2900 stálých
obyvatel a její příjmy jsou
z 90 procent tvořeny
z turistického ruchu,
zejména cyklistiky, pěší
turistiky a zimních sportů.

Vybavení
• 1 trať s několika
různými částmi
• 1 trať pro lehčí freeride
• kabinková lanovka
• půjčovna, prodejna
• parkoviště

Bikepark
Winterberg

Bikepark je situován
nedaleko šestnáctitisícového
německého městečka
Winterberg ležícího
geograficky mezi městy
Dortmund, Kassel, Bielefeld
a Giessen. Lokalita je
v zimě využívána jako
lyžařské středisko a
středisko s bobovou dráhou.

• 6 km cyklistických
tratí
• dvousedačková
lanovka s úchyty pro
kola
• půjčovna
• škola jízdy
• vyjížďky s instruktory
• stanice první pomoci

EVERNIA s.r.o.

Popis tratí
Na délce 1,9 km a převýšení 498 m vede trať adidas Freeride – červená – od stanice Reiterkogel po
různorodých přírodních cestách přes louky, lesní porosty, pasáže s kořeny, klopené zatáčky, skoky a obtížné
technické úseky přímo k dolní stanici lanové dráhy v centru Hinterglemmu.
Trať adidas Freeride začíná malým úsekem zvaným Evil-Eye se třemi variantami dropů (dřevěných skoků).
Poté následuje úsek mezi stromy a krátká odpočinková část po širší cestě. Pak přijdou dva opravdu velké
skoky, po kterých trať pokračuje opět technickými pasážemi. Freeride se dále klikatí mezi kořeny a stromy a
ještě než jezdec vyjede do volného prostoru dostane se do velkého Evil-Eye parku (spleť dřevěných lávek) ve
střední části trati. Po zdolání North-Shore lávek pokračuje trať úzkou stezkou až k uměle vybudovanému
skoku ze skály. Od něj projede cyklista tunelem pod lesní silnicí a pokračuje serpentinami podél sjezdovky a
přes několik cvičných skoků k dolní stanici lanovky.
Druhou tratí je pak modrá trať určená pro běžné cyklisty, kteří si chtějí užít technicky nenáročný sjezd po
lesních a polních cestách.
• Tréninkový Parcour slouží k přípravě na jízdu po hlavních tratích bikeparku. Na délce 1000 m se nachází:
12 skoků, 4 dropy (dřevěné skoky), klopené zatáčky, Evil-Eye lávky a seskoky různých náročností. Jedná se o
překážky, které lze pak nalézt i na samotných tratích.
• Free Cross Parcour. Tato trať o délce 1300 m spojuje dohromady dvě disciplíny: freeride a biker-cross, ze
kterého převzala hlavně tvar a úpravu zatáček. Přitom ale trať dodržuje pravidla freeridu a vede z kopce se
středně těžkým klesáním. Všech 32 zatáček je vystavěno, tak aby se daly lehce projet a to i ve velké rychlosti.
Na celé trati je cca 20 skoků a tři sekce Evil-Eye lávek. Kdo by si však nevěřil, může všechny překážky
jednoduše objet, pro takové začátečníky jsou zde vybudovány tzv. Chickenways.
• Sjezdová trať. Přibližně 900 m dlouhá sjezdová trať je téměř čistě přírodního rázu. Přibližně dvacet skoků,
technické pasáže a klopené zatáčky garantují náročnost jízdy. Úsek s kořeny jsou velkou výzvou i pro
opravdové mistry mezi sjezdaři.
I přes to, že lze nejtěžší pasáže objet po tzv. „Chickenways“, není tato trať nic pro začátečníky. Zde mohou
ukázat své umění zejména pokročilý jezdci. Z toho důvodu se zde přísně dodržuje povinnost nosit přilbu a
chrániče.
• Evil-Eye Trail. Evil-Eye se skládá z různorodých dřevěných lávek umístěných na 750 m dlouhé trati.
Překážky jako skoky či dropy různých velikostí jsou neodmyslitelnou součástí podobných cest. Rychlost
dodávají jezdci opět ze dřeva vyrobené klopené zatáčky. Speciální atrakcí je pak 2,5 m vysoká spirála o
průměru cca. 8 m. I tato trať je určena jezdcům, kteří již své kolo dostatečně ovládají. Přístup na Evil-Eye je
vyloučen za deště a v případě, že jsou lávky po dešti mokré.
• Six Cross. Trať Six Crossu prochází přímo skrz prostory bobové dráhy. Na startu této trati může stát až šest
jezdců najednou, což nelze nalézt nikde jinde v Evropě. Místní Six-Cross je ideální i pro pořádání závodů.
Úvodní rozjezdový kopec dá závodníkům velkou rychlost. Poté následují klopené zatáčky a skoky typu
Double, Step-Up či Step-Down pro zvýšení atraktivity. Trať je určena i začátečníkům.
o Fun Ride Park. U výjezdu ze Six Crossu, ve spodní části prostoru bobové dráhy se nalézá Fun Ride Park.
Zde se nacházejí skoky a překážky různých velikostí, které spojují všechny adrenalinové cyklistické disciplíny
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Bikeworld
Leogang

Park Leogang leží u
stejnojmenné rakouské obce
cca. 10 km západně od
města Saalfelden. Svahy
jsou využívány nejen
k extrémní horské
cyklistice, ale i ke klasické
horské cyklistice – tratě přes
hřebeny spojují Leogang se
střediskem v SaalbachHinterglemmu – a v zimě
samozřejmě k lyžařským
disciplínám.

Bikepark
Geisskopf

Tento park se nachází ve
středu Bavorského lesa na
hoře Geisskopf nedaleko
obce Bischofsmaiss asi 30
km od česko-německého
hraničního přechodu
v Železné Rudě.

EVERNIA s.r.o.

• 6 typů cyklistických
tratí
• kabinková lanovka
s úchyty pro kola
• půjčovna, prodejna
• denní parkoviště,
parkoviště se zázemím
pro přenocování
• škola jízdy
• vyjížďky s instruktory
• stanice první pomoci

• 8 typů cyklistických
tratí
•jednosedačková
lanovka s úchyty pro
kola
• půjčovna, prodejna
• denní parkoviště,
parkoviště se zázemím
pro přenocování
• škola jízdy
• vyjížďky s instruktory
• stanice první pomoci

Sportovní areál Ještěd
do podoby tzv. Slopestyle.
Překážky jsou propojeny spletí cest, které umožňují jízdu různě kombinovat.
• Sjezdová trať. Sjezdová trať téměř výhradně přírodního rázu s pasážemi kořenů, strmým klesáním a skoky
je výzvou pro pokročilé i profesionální jezdce, kteří ji zařazují mezi tratě na úrovni světového poháru.
• Freeride trať. Přes 2,5 km dlouhá a ca. 2 m široká, zpevněná trať s velkým množstvím Step-Up a StepDown skoků, klopených zatáček, boulí, lavic a tunelů je stejně zajímavá pro pokročilé i začátečníky. Těm je
v těžkých pasážích nabídnuta lehčí varianta.
• Biker X. Na Freeride trať plynule navazuje zpevněná trať se skoky, lavicemi a klopenými zatáčkami, na
které mohou mezi sebou poměřit síly až čtyři jezdi najednou. Tato trať na otevřené louce s pevně
zabudovaným startovním zařízením je ideální pro divácky zajímavé závody v disciplíně 4X.
Šířka trati je cca. 4 m a její délka 400 m
• Dirt Jump. Tři řady pěti hliněných skoků pro začátečníky, pokročilé a profesionály.
Rozloha je cca. 220 m2 a výška skoků cca. 2 m
• North Shore Park. Park tvořený dřevěnými lávkami u spodní stanice lanové dráhy začíná dvěmi
dřevěnými skoky 1 a 2 m vysokými, za kterými začíná 20 m dlouhá konstrukce rozvětvující se na čtyři různé
části: Big Drop (4 m vysoký skok), 1 Kicker (2 m vysoký odraz do dálky), řada čtyř překlápěcích lávek, úzké
kladiny a další menší překážky. Podle svých schopností si pak jezdec určuje, které překážky využije.
• Single Trail. Nový Single Trail vede přímo od střední stanice lanovky přes horskou louku do přilehlého
lesa. Zde vede po zpevněných lesních cestách serpentinami vhodnými zejména pro začátečníky až ke spodní
stanici.
Downhill. Délka tratě: 1,7 km, převýšení: 260 m, náročnost: těžká
Freeride. Délka tratě: 2 km, převýšení: 260 m, náročnost: střední
Biker X1. Délka tratě: 720 m, převýšení: 80 m, náročnost: střední
Dual Slalom. Délka tratě: 300 m, převýšení: 50 m, náročnost: střední
Evil Eye Trail. Délka tratě: 1,6 km, převýšení: 280 m, náročnost: střední až těžká
Jump Trails. Délka tratě: 70 m, převýšení: 15 m, náročnost: střední
Trainings Parcours. Délka tratě: 300 m, převýšení: 20 m, náročnost: lehká
Kinder Parcours. Délka tratě: 200 m, náročnost: lehká
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foto 3: Bikepark Winterberg – upevnění
kol na lanovce

foto 1: Bikepark Geisskopf - trať Downhill

foto 4: Bikeworld Leogang – North Shore Park

foto 2: Bike-Circus Saalbach Hinterglemm –
přehled tratí

foto 5: Bikepark Winterberg – Evil-Eye Trail
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B.I.7. Posouzení průjezdnosti sjezdových tratí
Posouzení průjezdnosti sjezdových tratí provedl ing. arch. Jiří Špikla, firma SIAL architekti a
inženýři spol. s.r.o. Liberec na základě zadání provozovatele Sportovního areálu Ještěd k získání
objektivních údajů pro posouzení využitelnosti stávajících zařízení - lanovek, vleků a sjezdovek,
návrh jejich dokompletace a zjištění případných rezerv umožňujících převedení určité kapacity
sjíždějících lyžařů v případě konání závodů nebo omezení provozu z jiných důvodů (příprava
závodů, úprava tratí atd.).
Podkladem pro posouzení průjezdnosti (propustnosti) sjezdovek byla dokumentace zpracovaná
firmou Valbek Liberec datovaná 9/2005 předaná zpracovateli Dr. V. Pražákem - zástupcem
Sportovního areálu Ještěd (SAJ) v listopadu 2005 a následně firmou Valbek v digitální podobě.
Plošné údaje i výškopisné údaje byly odečteny z tohoto podkladu, případně získány ze
souvisejících dokumentací. Posouzení je provedeno podle požadavku zadavatele jak pro
rozšiřované a nové tratě dle dokumentace, tak pro funkční tratě původní. Stavební objekty, které
jsou novým nebo upravovaným objektem jsou označeny dle dokumentace Valbeku, ostatní jsou
zmíněny jako neoznačené. Z hlediska průjezdnosti nelze posuzovat lyžařské cesty (tedy i původní
Turistickou sjezdovku, se kterou se jako s lyžařskou tratí v dokumentaci neuvažuje).
Pro posouzení průjezdnosti (syn. propustnosti) sjezdových tratí neexistují žádné české normy a
předpisy, proto jsou využívány normy a předpisy zahraniční především rakouské (IAKS –
Wintersportanlagen - metoda 1. podle prof. Pichlera, metoda 2. podle Tiroler Landesplanung) a
americké. Podle rakouských norem byla posuzována řada středisek jako je Sportovní areál
Špindlerův Mlýn - sv. Petr, Sportovní areál Harrachov, Zimní středisko Ještěd pro DÚR, Zimní
středisko Jedlová –Tolštejn a další. Podle názoru lyžařských odborníků rakouské předpisy nejlépe
a detailně vystihují všechny aspekty sjezdového lyžování. Vzhledem k současnému vývoji
carvingového lyžování se obecně doporučuje počítat s horními tabulkovými hodnotami plošných
nároků na jednoho lyžaře.
Pro účely tohoto posouzení byla použita metoda Tiroler Landesplanung, která je všeobecně
uznávána jak lyžařskými odborníky, tak orgány ochrany přírody.
Průjezdnost sjezdových tratí a lyžařských svahů je vždy posuzována s ohledem na kapacitu
vertikálních dopravních zařízení - lanovek a vleků, kde je teoretická kapacita korigována
koeficientem skutečného využití a pro účely posouzení kapacity sjezdových tratí a pohybuje se
většinou v rozmezí 70 - 85 % s výjimkou přibližovacích zařízení, které počítají s nárazovým
využitím v krátkém časovém rozmezí.
Celodenní využití kapacity jednotlivých zařízení se pak pohybuje podle zahraničních zkušeností
optimálně mezi 50 % u lanovek a 30 % u vleků.
Za samozřejmé se předpokládá dobré značení, každodenní dobrá úprava a údržba tratí v celé
jejich šířce a technické zasněžování s dosněžováním problematických úseků tratí většinou na
terénních zlomech a to v průběhu celé lyžařské sezóny. Důležitá je i informovanost lyžující
veřejnosti o technických parametrech a stavu jednotlivých tratí i povětrnostních podmínkách především teplotě a větru.
Charakteristika a kapacitní údaje jednotlivých dopravních zařízení
1. Kabinová lanová dráha ČD (existuje - nemá objektové číslo dle studie firmy Valbek) na
Ještěd je důležitým dopravním zařízením k přístupu na vrchol Ještědu s částečným
předpokladem využití pro sjezdové lyžování.
návrhová kapacita 525 os./hod.
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využitelná kapacita 425 os./hod.
Pro lyžařské využití je možno počítat s max. 50 % (cca 210 os.) využitelné kapacity (cca
210 os., dalších 50 % zůstává pro turistické využití).
2. Dvousedačková lanová dráha na Černý vrch (existuje - nemá objektové číslo dle studie
firmy Valbek) je dopravním zařízením obsluhujícím zejména slalomový svah, částečně
Libereckou sjezdovku a lyžařské můstky.
návrhová kapacita 1 250 os./hod.
využitelná kapacita 1 000 os./hod.
3. Čtyřsedačková lanová dráha „Pod lany“ (obj.č. 2.1.) bude základním lyžařským
kapacitním dopravním zařízením v areálu střediska s určením pro obsluhu hlavně
sjezdovek „Pod lany a „Padáky“.
návrhová kapacita 2 020 os./hod.
skutečná kapacita 1 600 os./hod.
4. Čtyřsedačková lanová dráha „Skalka“(obj.č. 2.5 nebo 2.6.) je navržena jako základní
dopravní zařízení k přístupu do všech lokalit Sportovního areálu Ještěd s návazností na
MHD ve směru od Liberce, vedle tohoto hlavního využití se bude podílet na obsluze
Liberecké sjezdovky.
návrhová kapacita 2 400 os./hod.
skutečná kapacita 2 000 os./hod.
5. Dvousedačková lanová dráha „Dolní centrum - Horní centrum“ (obj.č. 2.7.) bude sloužit
jako přibližovací mezi oběma centry s návazností na centrální parkoviště a MHD ve
směru od Liberce. Nebude přímo obsluhovat žádnou sjezdovku.
návrhová kapacita 1 200 os./hod.
skutečná kapacita 1 000 os./hod.
6. Lyžařský vlek „Bucharka“ (existuje - nemá objektové číslo dle studie firmy Valbek) je
určen pro obsluhu přilehlého svahu stejného jména a nenavazuje přímo na ostatní lyžařské
tratě.
návrhová kapacita 900 os./hod.
skutečná kapacita 720 os./hod.
7. Čtyřsedačková lanová dráha „Pláně“ (obj.č. 2.3.) je navržena jako základní lyžařské
dopravní zařízení na Pláních umožňující přístup do střediska z jižní strany Ještědského
hřebene. Nahradí dva současné lyžařské vleky na lyžařském svahu „U transformátoru“
návrhová kapacita 2 400 os./hod.
skutečná kapacita 2 000 os./hod.
skutečná kapacita pro lyžování 1 000 os./hod.
8. Dvousedačková lanová dráha (nebo vlek) „Pláně - Skalka“ (obj.č.2.2.) je navržena z
důvodu požadovaného propojení lyžařských tratí na jižním a severním úbočí Ještědského
hřebene, zabezpečuje návrat lyžařů do Liberce přes hřeben prostřednictvím sedačkové
lanovky „Skalka“ nebo po Liberecké sjezdovce či Turistické cestě, ale neslouží obsluze
samostatné sjezdovky. Při rozhodování o tom zda realizovat vlek nebo lanovku je nutno
brát v úvahu nejen provozní potřeby a náklady, ale i nutnost mimoúrovňově řešit křížení
s hlavní přístupovou cestou na Pláně ze Semeringu.
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návrhová kapacita 1 200 os./hod
skutečná kapacita 960 os./hod.
9. Lyžařský vlek „Staré Pláně“(existuje - nemá objektové číslo dle studie firmy Valbek) je
určen k obsluze lyžařského svahu „Sluneční Pláň.
návrhová kapacita 900 os./hod.
skutečná reálná kapacita 720 os./hod.
Posouzení jednotlivých tratí
1. Lyžařské tratě na Ještědu, Bucharka
a) Sjezdovka Pod lany (obj. 3.1.1)
kapacita dopravního zařízení návrhová
kapacita dopravního zařízení skutečná
délka sjezdovky
průměrná šířka
plocha sjezdovky
plocha pro 1 lyžaře k bezpečnému lyžování
střední rychlost lyžaře
doba jízdy
počet lyžařů na sjezdovce
koeficient 3600/doba jízdy v sec.
propustnost tratě

nt = 2 000 os./hod.
nt = 1 800 os./hod.
l = 860 m
b = 45 m
F = 38 700 m2
fi = 400 m2
vs = 5,5 m/s
ts = 156 s
n = 97
k = 23
P = 2 231 os./hod.

Propustnost tratě je větší než kapacita čtyřsedačky, proto je možno počítat s ponecháním
vleku F 10 v dolní části sjezdovky a počítat i s dalším využitím pro lyžaře dopravované
lanovou drahou ČD. Kritickým místem je křížení s Televizní cestou, které bude nutno
řešit mimoúrovňově. Zároveň se doporučuje oddělení (usměrnění) lyžařů
dopravovaných čtyřsedačkou od lyžařů z výstupu a výjezdu z vleku F 10 oplůtky.
Další prostorovou rezervou zvyšující propustnost tratě je lyžařský svah u bývalého
vleku „Tygr“ s traversem a opětným nájezdem na sjezdovku Pod lany. Také v tomto
místě je potřeba usměrnění lyžařů přijíždějících z obou směru oplůtky.
b) Slalomový svah (obj. 3.1.6)
kapacita dopravního zařízení návrhová
kapacita dopravního zařízení skutečná
délka sjezdovky
průměrná šířka
plocha sjezdovky
plocha pro 1 lyžaře k bezpečnému lyžování
střední rychlost lyžaře
doba jízdy
počet lyžařů na sjezdovce
koeficient 3600/doba jízdy v sec.
propustnost tratě

nt = 1 200 os./hod.
nt = 1 000 os./hod.
l = 790 m
b = 35 m
F = 27 650 m2
fi = 450 m2
vs = 5,5 m/s
ts = 143 s
n = 61
k = 25,17
P = 1 535 os./hod

Propustnost tratě je větší než kapacita dvousedačky a proto je možno počítat i
s částečným využitím pro lyžaře ze čtyřsedačky „Skalka“ nebo pro odstup z prostoru
Plání pomocí dvousedačky Pláně – Skalka.
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c) Liberecká sjezdovka (obj. 3.1.3a,b + 3.1.4)
kapacita dopravního zařízení návrhová
kapacita dopravního zařízení skutečná
délka sjezdovky
průměrná šířka
plocha sjezdovky
délka spojky k LD na Černý vrch
šířka spojky
plocha spojky
plocha pro 1 lyžaře k bezpečnému lyžování
střední rychlost lyžaře
doba jízdy
doba jízdy na spojce
počet lyžařů na sjezdovce
počet lyžařů na spojce
koeficient 3600/doba jízdy v sec
koeficient pro spojku
propustnost tratě
propustnost spojky

nt = 2 200 os./hod.
nt = 1 800 os./hod.
l = 1 695 m
b = 25 m
F = 42 375 m2
l = 500 m
b= 20 m
F= 10 000 m
fi = 350 m2
vs = 4,5 m/s
ts = 376,66 s
ts = 111 s
n = 121
a = 28
k= 9,55
k= 32,43
P = 1 155 os./hod
P = 922 os./hod.

Propustnosti obou větví sjezdovky 2 077 os./hod. převyšuje využitelnou kapacitu
dopravního zařízení. Podle zahraničních doporučení by výhledová šířka sjezdovky měla
být min. 30 m.
d) Lyžařský svah Bucharka (stávající sjezdovka, není zahrnuta ve studii firmy Valbek)
kapacita dopravního zařízení návrhová
kapacita dopravního zařízení skutečná
délka sjezdovky
průměrná šířka
plocha sjezdovky
plocha pro 1 lyžaře k bezpečnému lyžování
střední rychlost lyžaře
doba jízdy
počet lyžařů na sjezdovce
koeficient 3600/doba jízdy v sec.
propustnost tratě

nt = 900 os./hod.
nt = 720 os./hod.
l = 165 m
b = 40 m
F = 6 600 m2
fi = 400 m2
vs = 2,5 m/s
ts = 66
n = 17
k = 54,54
P = 927 os./hod

Propustnost sjezdovky převyšuje kapacitu dopravního zařízení. U-rampa umístěná
v sousedství lyžařského vleku se z hlediska průjezdnosti neposuzuje.
2. Lyžařské tratě Na Pláních
a) Lyžařský svah Sluneční pláň-Staré Pláně (stávající sjezdovka, není zahrnuta ve studii
firmy Valbek)
kapacita dopravního zařízení návrhová
kapacita dopravního zařízení využitelná
délka sjezdovky
průměrná šířka
plocha sjezdovky
plocha pro 1 lyžaře k bezpečnému lyžování
střední rychlost lyžaře
doba jízdy
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n = 28
k = 64
P = 1 792 os./hod

Propustnost sjezdovky převyšuje kapacitu dopravního zařízení, kterou je možno zvýšit
např. zdvojením dopravního zařízení.
b) Lyžařský svah „U transformátoru“ - Nové Pláně (obj.č. 3.1.2)
kapacita dopravního zařízení návrhová
kapacita dopravního zařízení využitelná
délka sjezdovky
průměrná šířka
plocha sjezdovky
plocha pro 1 lyžaře k bezpečnému lyžování
střední rychlost lyžaře
doba jízdy
počet lyžařů na sjezdovce
koeficient 3600/doba jízdy v sec.
propustnost tratě

nt = 2 200 os./hod.
nt = 1 800 os./hod.
l = 980 m
b = 150 m
F = 147 000 m2
fi = 400 m2
vs = 4,5 m/s
ts = 218 s
n = 368
k = 16,5
P = 6 072 os./hod

Propustnost sjezdovky značně převyšuje kapacitu dopravního zařízení.
Poznámka:
Přibližovací lanovky nebo vleky slouží lyžařskému využití pouze nepřímo a neváží se na žádnou posuzovanou trať.
Lyžařská trať z vrcholu Ještědu (původní sjezdová trať č.1) může být využívána jen omezenou část sezóny, vyžaduje
mimoúrovňové křížení s přístupovou komunikací na parkoviště v Sedle a nijak významně neovlivní propustnost tratě
„Pod lany“.
Část trati č.1 - Padáky nebude upravována a bude sloužit jako volný terén pro freestyle a v létě jako bikeová trať a
proto není posuzována.

Charakteristika míst hodných zvláštního zřetele
K těmto místům, jejichž řešení je nutno věnovat mimořádnou pozornost, patří např. křížení
lyžařských tratí s pozemními komunikacemi a to s Televizní cestou na přístupu k lyžařským
můstkům na dvou místech, křížení s přístupovou komunikací z Výpřeže na vrchol Ještědu a
křížení trasy vleku s přístupovou komunikací na Pláně, které je nejlépe řešit mimoúrovňovým
způsobem nebo alternativně lanovkou.
Dalšími problémovými místy jsou vždy místa odbočení a sjíždění jednotlivých větví sjezdovek a
místa kontaktu dopravních zařízení se sjezdovkami a vlastní podpěry a stanice dopravních
zařízením, kde je nutno usměrnit provoz pomocí oplůtků, sítí atd. Za další místo, kterému je třeba
věnovat zvláštní pozornost, lze pokládat dolní část slalomového svahu směrem k dojezdu
lyžařských můstků, prostoru před dolní stanicí dvousedačkové lanové dráhy na Černý vrch.
Zvýšenou pozornost bude nutno věnovat i údržbě hřebenové cesty od Skalky na Pláně.
Doporučení: Na hlavních nástupních bodech do areálu, u dolních stanic dopravních zařízení by
měli být lyžaři informováni o pravidlech provozu na lyžařských tratích (FIS-Verhaltensregeln für
Skifahrer).
Závěr posouzení
Celková výměra ploch určených pro lyžařské využití je 41,6 ha, z toho je do výpočtu průjezdnosti
zahrnuto 27,42 ha, rozdíl tvoří využitelné plochy mimo rozhodující směry průjezdu, které slouží
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jako propojovací cesty a tvoří zároveň plošnou rezervu např. pro výcvik začínajících lyžařů,
lyžařské kurzy i jako plochy určené pro odpočinek a relaxaci. Uvedené výměry tratí kalkulují
s půdorysnou plochou sjezdovek a proto představují další rezervu cca 10 % při přepočtu na
rovinu ve spádu.
Celková teoretická - návrhová dopravní kapacita lanovek a vleků je 12 795 os./hod. Skutečná reálná kapacita využitelná pro lyžování je 10 850 os./hod. tj. cca 85 %, pro obsluhu lyžařských
tratí je to však pouze 8 890 os./hod. t.j. necelých 70 % (procentní využitelnost snižují přibližovací
lanovky).
Uvažovaná propustnost tratí je po rozšíření dle studie Valbeku 14 634 os./hod. Jednotlivé tratě
jsou posuzovány samostatně a při posouzení ve vztahu ke kapacitě dopravních zařízení s rezervou
vyhoví.
(Celková propustnost je ovlivněna velkou prostorovou rezervou na Nových Pláních).
Doporučení: Vzhledem k rozsahu areálu by se měl počet strojů na úpravu sjezdovek (typu
Kässbohrer, Bombardier a pod.), lyžařských cest a můstků pohybovat v počtu 4-5 ks.

B.I.8. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení: 2006
Ukončení: 2008
Rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd bude probíhat ve dvou etapách. Doba výstavby
jednotlivých objektu a jejich zařazení do etapy je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka 2: Etapizace záměru
Název
1. Stavby pozemní a dopravní
1.1. Rekonstrukce budovy Skalka
1.3. Skokanský areál
1.4. Chata Černý vrch
1.5. Restaurace Skalka
1.8. Rekonstrukce silnice Ještědská
1.10. Parkoviště Berlín
2.
Vleky a lanovky
2.2. Přibližovací lanovka Pláně – Skalka
2.3. Lanovka Pláně
2.5. Lanovka Skalka – stávající trasa
2.6. Lanovka Skalka – variantní trasa
2.7. Přibližovací lanovka Dolní centrum – Horní centrum
3.
Sjezdové lyžování
3.1. Sjezdové tratě
3.1.2. Sjezdovka Nové pláně
3.1.3a Sjezdovka Liberecká I.
3.1.3b Sjezdovka Liberecká II
3.1.4. Sjezdovka Liberecká III
3.1.5. U-rampa Bucharka
3.1.6. Sjezdovka Slalomový svah
3.2. Traverzy
3.2.4. Úprava Turistické cesty
3.2.5. Mostek přes silnici Výpřež – Ještědka
3.3. Rozvody tlakové vody (Pláně, Liberecká)
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etapa

rok

I.
I.
II.
II.
II.
I.

2007
2006-8
2010
2010
2010
2007-8

I.
I.
I.
I.
II.

2007
2009
2007
2007
2015

I.
I.
I.
I.
II.
I.

2006
2006-7
2006-7
2007
2008
2006

I.
I.
I.

2007
2007
2007-8
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B.I.9. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: Liberecký
Obec: Liberec
Katastrální území: Horní Hanychov
Světlá pod Ještědem
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Zábor půdy
B.II.2. Odběr a spotřeba vody
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.1. Zábor půdy
Záměr Sportovní areál Ještěd zasahuje do lesní i zemědělské půdy. Jedná se většinou o zábory
dočasné vzniklé rozšířením sjezdovek. Největší dočasný zábor je u pozemků určených k plnění
funkce lesa o celkovém rozsahu 131 642,3 m2. Dočasné zábory zemědělského půdního fondu
mají rozsah 9 635,4 m2, jedná se zejména o prostor Plání spadající do katastrálního území obce
Světlá pod Ještědem. Dále vzniknou v souvislosti s rekonstrukcí Sportovního areálu Ještěd
zábory půd řazených do kategorie ostatní plocha o celkovém rozsahu dočasného záboru 27 798,8
m2 a trvalého záboru 5 171 m2. Trvalé zábory souvisí s výstavbou horních a dolních stanic
lanových drah a s výstavbou trvalých budov a objektů. U pozemků určených k plnění funkce lesa
je jejich celkový rozsah 4 858,8 m2 a u zemědělského půdního fondu 3 597,9 m2. Přehled záborů
v souvislosti s jednotlivými objekty je uveden v následujících tabulkách.
Tabulka 3: Dočasné zábory půdy určené k plnění funkce lesa
Druh záboru
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF
dočasné
LPF

EVERNIA s.r.o.

objekt
1.3 kácení
1.3 kácení
1.3 kácení
1.3 kácení
1.3 kácení
1.3 sítě
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.7
3.1.3
3.1.4
3.2.4
3.3
3.3
TS+vedení
kácení
kácení 3.1.6
kácení 3.1.6
kácení 3.1.6
kácení 3.1.3a
kácení 3.1.3b
ter.cesta
1.3 zalesnění
2.2+3.3
2.2+3.3
3.1.2

plocha
931,2
597,6
283,2
535,5
117,4
87,9
5 751,8
1363,0
1165,0
432,3
4009,5
6989,0
17159,4
12388,5
9638,8
3673,5
100,8
511,4
3783,1
2984,7
3015,1
2875,2
11917,1
4464,7
364,4
1052,7
3555,1
304,7
19800,0
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LPF
LPF

3.1.2
celkem
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11789,7
131 642,3

Tabulka 4: Dočasné zábory ostatních ploch
Druh záboru
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní
dočasné ostatní

objekt
1.3
1.3
1.3 cesta
1.3 dum dop.site
1.3 site
1.3 tribuna
1.3 tribuna
1.3 tribuna
1.8
1.9
1.9
2.1
2.1
2.1
2.7
kanalizace
rekon.tel.věže
ter.cesta
tribuna
tribuna
Sport_2.5
celkem

plocha
316,1
108,9
19,2
222,8
24,2
823,9
1992,8
2614,4
8077,9
568,2
488,7
108,9
150,2
754,4
570,0
274,8
288,2
171,0
269,6
1339,4
8615,2
27 798,8

Tabulka 5: Dočasné zábory půdy patřící do zemědělského půdního fondu
Druh záboru
dočasné
ZPF
dočasné
ZPF
dočasné
ZPF
dočasné
ZPF
dočasné
ZPF
dočasné
ZPF
dočasné ZPF

objekt
2.3
2.3
3.3
elektro-pláně
mostek k 2.2
so 3.3
celkem

plocha
2630,2
5366,8
241,7
223,1
175,3
998,3
9 635,4

Tabulka 6: Trvalé zábory půdy určené k plnění funkce lesa
Druh záboru
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF
trvalé
LPF

EVERNIA s.r.o.

objekt
1.3 cesta
1.3 cesta
1.3 cesta
1.3 cesta k dop
1.5
2.7
3.2.5
3.2.5
budova
objekt Černý vrch
mostek k 2.2
mostek k 2.2
1.5
2.2+2.3
celkem

plocha
1277,1
228,4
192,7
576,9
266,4
423,0
219,7
311,7
18,0
64,0
24,7
335,6
493,0
427,6
4 858,8
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Tabulka 7: Trvalé zábory ostatních ploch
Druh záboru
trvalé
ostatní
trvalé
ostatní
trvalé
ostatní
trvalé
ostatní
trvalé
ostatní
trvalé
ostatní
trvalé
ostatní
trvalé
ostatní
trvalé
ostatní
trvalé
ostatní
trvalé ostatní

objekt
1.10
1.3 cesta
1.3 cesta
1.3 cesta k dop.
1.3 cesta k dop.
1.3 chodník
1.3 chodník
1.3 dům na dop.
2.7
3.2.2

plocha
1022,5
972,6
263,6
554,5
44,0
77,5
101,2
1563,7
107,8
464,2
5 171,6

Tabulka 8: Trvalé zábory půdy patřící do zemědělského půdního fondu
Druh záboru
trvalé
ZPF
trvalé
ZPF

objekt
3.1.5
celkem

plocha
3597,9
3 597,9

Tabulka 9: Celkové dočasné zábory
Druh záboru
katastrální území Horní Hanychov
dočasné
LPF
celkem
dočasné ostatní
celkem
dočasné
ZPF
celkem
katastrální území Světlá pod Ještědem
dočasné
LPF
celkem
dočasné ostatní
celkem
dočasné
ZPF
celkem
Dočasný zábor
celkem

plocha
96 192,8
27 798,8
0
35 449,5
0
9 635,4
169 075,5

Tabulka 10: Celkové trvalé zábory
Druh záboru
katastrální území Horní Hanychov
trvalé
LPF
celkem
trvalé
ostatní
celkem
trvalé
ZPF
celkem
katastrální území Světlá pod Ještědem
trvalé
LPF
celkem
trvalé
ostatní
celkem
trvalé
ZPF
celkem
Trvalý zábor
celkem

EVERNIA s.r.o.

plocha
3 577,9
5 171,6
3 597,9
1 280,9
0
0
13 628,3
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Přehled jednotlivých pozemků dotčených realizací záměru je uveden v následující tabulce.
Tabulka 11: Přehled pozemků dotčených záměrem
Jednotlivé objekty
1. Stavby pozemní a dopravní
1.1. Rekonstrukce budovy Skalka
1.3. Skokanský areál

3.

4.

1.4. Chata Černý vrch
1.5. Restaurace Skalka
1.8. Rekonstrukce silnice Ještědská
1.10. Parkoviště Berlín
Vleky a lanovky
2.2. Přibližovací lanovka Pláně – Skalka
2.3. Lanovka Pláně

Parcelní číslo dotčených pozemků
690/7
690/1, 690/2, 690/3, 690/11, 690/12, 690/14, 690/15,
690/16, 690/17, 690/18, 690/29
690/1
690/8, 1167/1
762/1, 763, 707/1
117/2, 119/2, 762/1, 762/2

228, 1167/1, 1167/18, 1167/20
344/1, 345, 374, 376/1, 376/2, 376/3, 376/4, 376/5,
376/6, 378/1, 379/1, 379/2, 381/1, 381/2, 1167/18,
1167/19, 1294
2.5. Lanovka Skalka – stávající trasa
690/1, 690/9, 690/13, 690/23
2.6. Lanovka Skalka – variantní trasa
690/1
2.7. Přibližovací lanovka Dolní centrum – Horní 690/1, 556, 567
centrum
Sjezdové lyžování
3.1. Sjezdové tratě
3.1.2. Sjezdovka Nové pláně
1167/19, 381/1, 382/1
3.1.3a Sjezdovka Liberecká I.
690/1
3.1.3b Sjezdovka Liberecká II
690/1
3.1.4. Sjezdovka Liberecká III
690/1
3.1.5. U-rampa Bucharka
114, 117/1, 117/2
3.1.6. Sjezdovka Slalomový svah
690/1
3.2. Traverzy
3.2.4. Úprava Turistické cesty
690/8
3.2.5. Mostek přes silnici Výpřež – Ještědka
690/4, 690/8
3.3. Rozvody tlakové vody (Pláně, Liberecká)
690/1, 691, 1167/1, 1167/18, 1167/19, 1167/20, 344/1,
345, 374, 376/1, 376/2, 376/3, 376/4, 376/5, 376/6,
378/1, 379/1, 379/2, 381/1, 381/2, 1294

B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Sportovní areál Ještěd bude napojen na veřejný vodovod. Pitná voda bude odebírána z veřejného
řadu, voda pro zasněžování bude odebírána částečně z blízké vodoteče Slunný potok a částečně
také z veřejného řadu. Základní odhad spotřeby vody je uveden v následující tabulce. Hodnoty
budou dále upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.
Tabulka 12: Bilance spotřeby vody
Charakteristika
Průměrná denní spotřeba vody
Max. denní spotřeba vody
Max. hodinová spotřeba vody
Roční spotřeba vody

Jednotky
l/den
l/den
l/sec
m3/rok

Množství
60,65
75,80
5,53
7 485

Přehled minimálních a maximálních odběrů vody pro čerpací technologii a zasněžování je
uveden v následujícím přehledu:
Min. odběr vody pro čerpací technologii
EVERNIA s.r.o.

Qmin

=

10,0 l.s-1
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Max. odběr vody pro čerpací technologii

Qmax

=

100,0 l.s-1

Průměrný odběr vody pro systém

Qp

=

90,0 l.s-1

Max. spotřeba vody pro zasněžování
-

denní

Qden

=

8 640 m3

-

týdenní

Qtýden =

30 240 m3

-

měsíční

Qměsíc =

83 640 m3

-

sezónní = roční

Qrok

83 640 m3

=

Tato spotřeba bude bez problémů pokryta stávající kapacitou veřejného vodovodu a vodou ze
Slunného potoka. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo vodovodního potrubí je dle zákona č. 274/2001 Sb. 1,5 m od DN 500 a 2,5 m
nad DN 500 od vnějšího okraje potrubí horizontálně na obě strany. Při souběhu a křížení
jednotlivých inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti předepsané v ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Stavební suroviny
Při rekonstrukci Sportovního areálu Ještěd budou potřeba stavební materiály a pohonné hmoty a
mazadla pro stavební mechanismy a nákladní automobily. Jejich kvalitativní a kvantitativní
bilance není v této fázi projektu k dispozici. Z hlediska vlivů na životní prostředí je spotřeba
materiálů důležitá především z následujících hledisek:
(1) kontaminace prostředí – zda nejsou využívány suroviny nebo materiály, které mohou
způsobit negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel. Analogicky s obdobnými
stavbami lze konstatovat, že budou využívány běžné stavební materiály (kámen, dřevo, beton,
ocel – výstuže, plechy, sklo, živice – izolace, plasty, hliník aj.), jejichž nezávadnost musí doložit
dodavatel stavby a bude prověřena v kolaudačním řízení. Jedná se o standardní záležitost, které
v této fázi přípravy není třeba věnovat zvláštní pozornost. Zajištění pohonných hmot a mazadel
pro stavební mechanismy a nákladní automobily bude věcí dodavatele stavby. Při případném
přečerpávání pohonných hmot nebo mazadel přímo na staveništi bude nezbytné zajistit
odpovídající opatření proti úniku pohonných hmot do prostředí.
(2) nepřímé vlivy – zda realizace posuzované stavby nevyvolá potřebu nových lomů pro těžbu
nebo nových provozů pro výrobu stavebních materiálů. Lze konstatovat, že materiály na stavbu
budou dodávány z běžné obchodní sítě, z místních zdrojů Liberecké aglomerace. Výstavba
nevyvolá nutnost zřizování nových výrobních kapacit nebo nových lomů pro těžbu surovin.
(3) přepravní nároky – přeprava materiálů bude probíhat po veřejné silniční a železniční síti a
bude upřesněna v rámci Plánu organizace výstavby.
Provozní suroviny
Provoz sportovního areálu bude vyžadovat určité materiály. Budou to zejména pohonné hmoty a
mazací oleje na provoz rolb, sněžných skůtrů, obslužných a zásobovacích vozidel a obalovaná
živičná směs na případné opravy povrchu komunikací. V současné fázi přípravy záměru není
možné specifikovat množství a druh jednotlivých provozních surovin.

EVERNIA s.r.o.
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Energetika – zásobování teplem
V současné době má provozovatel Sportovního areálu Ještěd s dodavatelem energie sjednané
následující významnější zdroje el. energie:
01 - trafostanice Skokanské můstky postavená v roce 1997, která je v majetku sportovního
areálu. Jedná se o zděnou trafostanici 10/0,4 kV v současnosti osazenou jedním transformátorem
630 kVA. TS je částečně připravena na rozšíření na 2 x 630 kVA. Trafostanice obsahuje primární
měření odběru elektrické energie s MTP 35/5.
02 - trafostanice Bucharka č. 4234 vybudovaná v roce 2004, která je v majetku sportovního
areálu. Jedná se o betonovou trafostanici BETONBAU 10/0,4 kV osazenou jedním
transformátorem 1 000 kVA. Trafostanice obsahuje primární měření odběru elektrické energie
s MTP 50/5.
03 - trafostanice Lanovka č. 101 starší zděnou distribuční trafostanici
V trafostanici je instalované nepřímé
areálu Ještěd s hlavním jističem 500
přilehlé soukromé objekty.

Horní Hanychov, která je v majetku SČE a.s. Jedná se o
10/0,4 kV osazenou jedním transformátorem 400 kVA.
sekundární měření odběru elektrické energie Sportovního
A a MTP 400/5. Z TS jsou dále napájeny objekty ČD a

04 - stožárová trafostanice Skalka – točka TT č. 308, nově vybudovaná v roce 2004 je
v majetku SČE a.s. Jedná se o novou příhradovou distribuční trafostanici 35/0,4 kV osazenou
jedním transformátorem 250 kVA. Z trafostanice jsou mimo distribuční rozvody vedeny dva
kabely typu AYKY 3x120+70 jako přípojka objektu Skalka. Na objektu je osazeno nepřímé
měření odběru elektrické energie sportovního areálu s hlavním jističem 200 A a MTP 200/5.
05 - věžová trafostanice Pláně č. 869, je v majetku SČE a.s. Jedná se o starší zděnou věžovou
distribuční trafostanici 35/0,4 kV osazenou jedním transformátorem 160 kVA s hlavním jističem
trafostanice 500A. V trafostanici je mimo distribuční rozvody SČE a.s. instalované přímé
sekunderní měření odběru elektrické energie Sportovního areálu Ještěd s hlavním jističem 200 A.
Pod rozvaděčem s měřením odběru elektrické energie je osazena rozpojovací skříň sportovního
areálu, z které jsou vedeny přípojky k jednotlivým vlekům v oblasti Pláně.
Vzhledem k předpokládanému rozvoji celého sportovního areálu, je nutné v návaznosti na
postupnou modernizaci areálu vybudovat i nové napájecí zdroje a dle možností připravovat
hospodárné provozování areálu z hlediska odběrů elektrické energie.
Dle dostupných informací a dle hrubých odhadů jednotlivých odběrů bude potřeba vybudovat tři
až čtyři nové trafostanice, které umožní napájení všech předpokládaných objektů připravovaných
ve sportovním areálu Ještěd.
Vzhledem k značným vzdálenostem mezi jednotlivými odběrnými místy je neekonomické a
technicky velice problematické přenášet větší výkony na velké vzdálenosti, z tohoto důvodu je
nutná výstavba dalších trafostanic.
Doporučuje se výstavba těchto nových trafostanic:
06 -

trafostanice Doskočiště, jednalo by se o trafostanici 10/0,4 kV vestavěnou do nového
multifunkčního objektu skokanského areálu s možností napojení VN kabelem ze stávající
TS Skokanské můstky (01).

07 -

trafostanice Skalka II, jednalo by se o novou stožárovou trafostanici napájenou z vrchní
sítě 35kV.

08 -

trafostanice Pláně II, jednalo by se o novou stožárovou trafostanici napájenou z vrchní sítě
35kV.

EVERNIA s.r.o.
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trafostanice Horní centrum, potřeba této trafostanice závisí na budoucích energetických
požadavcích Integrovaného objektu Horní centrum variantní napojení z TS Doskočiště a
případných požadavků lanovky „Dolní centrum – Mošner“, variantního napájení z nové
TS Skalka II. a s přihlédnutím k technicky zastaralé stávající trafostanici SČE a.s.
Lanovka, a jejímu stávajícímu nevhodnému prostorovému umístění.

Předpokládaný budoucí provozní režim
A. Trafostanice Skokanské můstky – 01 a Doskočiště – 06 budou tvořit hlavní zdroj elektrické
energie. Budou připojeny přes jedno primární měření v TS – 01 s celoročním provozem a
s výhledovou regulací odběru elektrické energie.
B. Trafostanice Bucharka – 02, v letním období odstavena, sezónní technologický odběr pro
zasněžování. V letním období pro údržbovou činnost omezeně napájeno z TS – 01 a TS – 06.
C. Stávající odběr z distribuční TS Lanovka – 03 bude buď nahrazen novou TS Horní centrum –
09 s celoročním provozem a nebo nahrazen připojením na novou TS Doskočiště - 06 a
stávající TS Skokanské můstky – 01.
D. Stávající odběr z distribuční TS Skalka – točka TT – 04 bude nahrazen novou TS Skalka II –
07 s předpokládaným celoročním provozem.
E. Stávající odběr z distribuční TS Pláně – 05 bude nahrazen novou TS Pláně II – 08. Pokud
bude vybudován objekt Restaurace Skalka bude nová TS Pláně II v celoročním provozu.
Pokud budou na novou TS napojeny pouze lanovky, vleky a zasněžování je možné zvažovat
pouze sezónní odběr elektrické energie.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Současná situace
Pro odhad intenzity dopravy po Ještědské ulici (silnice III/2784) v roce 2008 byly použity
výsledky sčítání dopravy provedené ŘSD ČR v roce 2000 a opravené růstovými koeficienty,
používanými ŘSD ČR.
Tabulka 13: Odhad intenzity dopravy v roce 2008 [voz/24 h]
Ještědská ul. – sčítací úsek 4-4783
koef. 2008/2000
odhad rok 2008

OA
3547
1,18
4185

TNA
589
1,13
665

Celkem
4136
4850

Doprava do parkovacího domu
Odhad dopravy využívající parkovací prostory v období maximálního využití ploch vychází
z předpokladu, že během dne jsou využita všechna parkovací místa s obrátkou 2 vozidel na
každém místě – to je 1346 OA a 54 autobusů. Intenzivní doprava bude probíhat především
v denní době.
Tomu odpovídá dvojnásobný počet pohybů těchto vozidel po příjezdových komunikacích, při
tom bylo předpokládáno že 80 % vozidel přijede od Liberce, 20 % z opačné strany.

EVERNIA s.r.o.
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Tabulka 14: Vyvolaná doprava po příjezdových komunikacích (voz/24 h)
Ještědská – od centra
Ještědská-mezi vjezdy do parkoviště
Ještědská – od lanovky

OA
2154
922
540

Bus
86
86
22

Celkem
2240
1008
562

Tramvajová doprava
Údaje o tramvajové dopravě byly převzaty z platného jízdního řádu pro linku č. 3.
Tramvajová doprava: v denní době 254 spojů v obou směrech
v noční době 30 spojů v obou směrech.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší
B.III.2. Množství a druh odpadních vod
B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
B.III.4. Ostatní výstupy
B.III.5. Terénní úpravy a zásahy do krajiny
B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší
Při hodnocení množství a druhu emisí byly uvažovány veškeré objekty, které se v dané lokalitě
budou realizovat, včetně těch, které již mají vydané územní rozhodnutí a budovy parkovacího
domu, na který bylo zpracováno samostatné oznámení.
Hlavním energetickým zdrojem pro celý areál bude elektrická energie. Ta bude kromě
zabezpečení provozu jednotlivých technologií a sportovních zařízení i zdrojem tepla pro stávající
i nově vybudované objekty.
Vytápění objektů v areálu proto nebude zdrojem emisí ze spalování plynných, tekutých ani
pevných paliv.
Jediným významným zdrojem emisí bude automobilová doprava po příjezdových komunikacích
a v prostoru nového parkoviště a parkovacího domu.
Parkovací dům s parkovištěm pro autobusy vznikne v ploše stávajícího parkoviště P1 nad
konečnou zastávkou tramvajové linky.
Parkovací dům bude pěti podlažní – 2 podzemní parkoviště a 3 nadzemní.
Podzemní parkoviště budou zpřístupněna samostatnou příjezdovou komunikací, odbočující
z Ještědské ulice a vedené podle jihovýchodní stěny parkovacího domu.
Nadzemní parkoviště a úrovňové parkoviště pro autobusy včetně plochy pro parkování 16
osobních automobilů před objektem nadzemního parkoviště budou zpřístupněny samostatným
vjezdem z Ještědské ulice v severním rohu parkoviště (obr.č. 10).
Celková kapacita parkoviště bude 673 míst pro osobní automobily a 27 míst pro autobusy. Tato
parkovací místa budou rozdělena do jednotlivých ploch následujícím způsobem:
- parkovací dům:
- úrovňové venkovní parkoviště:

1. a 2. PP

513 míst pro OA,

1. až 3. NP

134 míst pro OA,

26 míst pro OA,
27 míst pro autobusy.

EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 9: Sportovní areál Ještěd - parkovací dům a parkoviště, situace

Obrázek 10: Sportovní areál Ještěd - parkovací dům a parkoviště

EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 11: Sportovní areál Ještěd - parkovací dům a parkoviště, umístění

V části 1. a 2. NP bude umístěna garáž pro techniku sportovního areálu (rolby aj.).
Odsávání podzemních parkovacích ploch bude nucené, 3 výfuky znečištěného vzduchu budou
umístěny u výstupů z podzemního parkoviště na okraji úrovňového parkoviště (2 v ploše
parkoviště pro autobusy, 1 v ploše před parkovacím domem). Částečně bude sloužit
k odvětrávání podzemního parkoviště vjezdový a výjezdový prostor.
Dvě nadzemní parkoviště (1. NP a 2. NP) budou odvětrávány přirozené otevřenými stěnami,
parkoviště v 3. NP bude umístěno na střeše parkovacího domu.
Provoz parkoviště a parkovacího domu bude celodenní, ale z charakteru činnosti ve sportovním
areálu je zřejmé, že bude parkoviště využíváno téměř výhradně v denní době, ve večerních
hodinách pouze v době večerního lyžování.
Plně bude využíváno v době konání sportovních akcí a v lyžařské sezóně, především o víkendech.
V letní sezóně především v prázdninových měsících. V mezidobí (jaro, podzim) lze s větším
využitím parkoviště počítat především o víkendových dnech v závislosti na počasí.
Pro potřeby výpočtu průměrných ročních koncentrací bylo předpokládáno, že plné parkoviště
bude využíváno v denní době v průměru z 50 %.
Automobilová doprava
Jediným zdrojem emisí z provozu Sportovního areálu Ještěd budou emise z vyvolané
automobilové dopravy – a to jak z dopravy po příjezdových komunikacích tak z pohybu vozidel
na parkovišti a v parkovacím domě.
Výpočet byl proveden pro rok 2008. Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny
automobilů v roce 2008 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla
MEFA v.02, publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP
č.10/2002.
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Emisní faktory zohledňují podélný sklon vozovky, stáří vozidel, rychlost dopravního proudu.
Použité emisní faktory zde nejsou prezentovány pro velký rozsah dat, jsou však k dispozici u
autora studie. Byly použity hodnoty pro rychlost dopravy 50 km/h, ale pro každý úsek
komunikace se obecně lišily podle hodnoty podélného sklonu vozovky.
Pro stanovení složení dopravního proudu dle splnění norem EURO v roce 2008 byly využity
výsledky ATEM.
Tabulka 15: Složení vozového parku podle stáří vozidla (podle průzkumu v roce 2001)
Stáří
16 let a více
14-16 let
10-14 let
5-10 let
méně než 5 let
Celkem

podíl [%]
12,6
7,1
19,3
29,3
31,7
100,0

rok výroby (v roce 2008)
1992 a starší
1992 – 1994
1994 – 1998
1998 – 2003
2003 – 2008

Tabulka 16: Složení vozového parku dle emisních předpisů 1)
emisní předpis
platnost od roku
konvenční
do 1992
12,6
EURO1
1992
16,8
EURO2
1996
24,3
EURO3
2000
30,5
EURO4
2005
15,8
Celkem
100,0
1)
při předpokladu rovnoměrného rozložení stáří vozidel v jednotlivých věkových třídách

Emise z parkoviště
Pro stanovení emisí z parkovacích ploch byly použity hodnoty emisních faktorů pro rychlost v
km/h. pro každou parkovací plochu byla stanovena průměrná délka pojezdu vozidel.
Při stanovení emisních hodnot byly zohledněny studené starty, po konzultaci s ing. Kröblem
z VÚMV Praha byly stanoveny jako násobky emisních faktorů pro běžný provoz.

Tabulka 17: Hmotnostní tok emisí z parkovacích ploch [g/s]
Parkoviště
venkovní – 27 autobusů
venkovní – 26 OA
podzemní – 513 OA
nadzemní – 134 OA
pozn. benzo(a)pyren µg/s

NO2
0,0001644
0,0000019
0,0000663
0,0000173

benzen
0,0000082
0,0000071
0,0002361
0,0000617

benzo(a)pyren
0,0000845
0,0000148
0,0004955
0,0001294

PM10
0,0002058
0,0000002
0,0000014
0,0000052

B.III.2. Množství a druh odpadních vod
B.III.2.1. Splaškové odpadní vody
A) Fáze výstavby. Při rekonstrukci Sportovního areálu Ještěd budou vznikat splaškové odpadní
vody v sociálním zařízení staveniště. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením
vlády č. 61/2003 Sb. Sociální zařízení staveniště bude buď napojeno na kanalizační síť nebo
EVERNIA s.r.o.
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budou použita chemická WC. Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi
přípravy záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. Jiné
odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během výstavby vznikat nebudou.
B) Fáze provozu
Během provozu budou splaškové odpadní vody vznikat v sociálních zařízeních a v kuchyních
restaurací a občerstvení. Odpadní vody budou odváděny veřejnou kanalizací na městskou čistírnu
odpadních vod. Kanalizační síť, která bude odvádět splaškové odpadní vody z celého areálu je
v současné době v návrhu a investor podal žádost o územní rozhodnutí. Navrhovaná kanalizační
síť je vedena od konečné stanice tramvajové linky Horní Hanychov až po Skokanský areál. Nové
stoky budou budovány v dimenzích 300 – 500 DN. Na výstavbu doporučujeme užití trub
z kanalizační kameniny s integrovaným těsněním. Rámcová bilance splaškových vod je uvedena
v tabulce 18. Tyto hodnoty budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.
Tabulka 18: Bilance odpadních vod
Množství odpadních vod
Průměrné denní množství splaškových vod

jednotka
m3/den
m3/hod.
l/sec
m3/den
m3/hod.
l/sec
m3/rok
l/sec

Max. denní množství splaškových vod

Roční množství splaškových vod
Max. odtok dešťových vod

celkem
60,65
2,527
0,7019
75,8
3,1583
0,8733
3 600
56,04

Z hlediska technologie čistění na ČOV je podstatná potřeba omezit přítok srážkových vod na
ČOV. Proto také dešťové vody budou řešeny samostatně (viz B.III.2.2.).
B.III.2.2. Dešťové odpadní vody
Srážkové vody ze sportovního areálu budou vsakovány nebo svedeny do místních vodotečí. Tam,
kde by hrozilo jejich znečištění (např. od ropných látek spláchnutých z parkovacích ploch),
budou na dešťové kanalizaci instalovány odlučovače ropných látek doplněné o sorpční filtry.
Celková zastavěná plocha je 2 720 m2 a celková zpevněná plocha 1 350 m2.
Rámcová bilance srážkových vod je zahrnuta v tabulce 18.
Odtok z pozemků po výstavbě areálu:
Parametry návrhového deště
intenzita návrhového deště i =153 l/s.ha
doba trvání deště
Název

t = 15 min
skut.plocha

souč.odtok

red.plocha

odtok OV

m2

φ

m2

l/s

Zájmové území

4 070

CELKEM

4 070

EVERNIA s.r.o.

0,900

3 663

56,04

3 663

56,04
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Roční úhrn srážek 983 mm/m2
Celková redukovaná plocha 3 663 m2
Celkový roční odtok QR = 3 600 m3/rok
Maximální měsíční odtok

srpen

10,6 % QR

10,6 %
QM =

381,6

m3/měs

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
Při stavbě vzniknou různé druhy odpadů, obvyklé pro výstavbu obdobných areálů. Bude se jednat
zejména o stavební suti, zeminy nepoužitelné do násypů, vytěženou hlušinu, odstraněné části
vedení a pod. Přesný výčet odpadů a jejich bilanci nelze v této fázi přípravy provést. V tab. 19 a
20 je proveden rámcový přehled druhů a předpokládaného množství vznikajících odpadů, který
bude v dalším stupni projektové přípravy upřesněn. S odpady bude naloženo dle ustanovení
zákona č. 185/2001 Sb. a platných souvisejících vyhlášek.
Při provozování stavby pak budou vznikat zejména odpady z údržby zeleně, obalové materiály a
směsný odpad charakteru komunálního odpadu. Odpady budou shromažďovány řádně vytříděné
ve speciálních maloobjemových nádobách, ze kterých budou přemísťovány do sběrných
kontejnerů umístěných v centrálním skladu odpadů. Z tohoto skladu budou separované odpady
odváženy specializovanými firmami k druhotnému využití nebo ke zneškodnění.
V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován Plán odpadového hospodářství, který
bude předložen k odsouhlasení příslušným orgánům státní správy.
Tabulka 19: Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě a provozu
P.č.
1
2
3
4
5
6

Kód
odpadu
02 01 03
15 01 02
15 01 03
15 01 07
17 01 01
17 01 07

7
8
9
10
11
12
13
14
15

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 06
20 02 01
20 03 01

EVERNIA s.r.o.

Název odpadu
Odpad rostlinných pletiv
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Skleněné obaly
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a
keramických výrobků
Odpadní stavební dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Vytěžená hlušina
Biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně
Směsný komunální odpad

Předpokládané využití/zneškodnění
Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
Recyklace
Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
Recyklace
Recyklace
Uložení na zabezpečené skládce
Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Zneškodnění na zabezpečené skládce
Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
Uložení na zabezpečené skládce
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Tabulka 20: Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě a provozu
P.č.
1
2
3

4
5
6
7
8

Kód
Název odpadu
odpadu
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny
a
ochranné
oděvy
znečištěné
nebezpečnými látkami
16 01 07 Olejové filtry
16 02 13 Vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných
složek (zářivky, výbojky)
17 03 03 Výrobky
z dehtu
(odpadní
lepenka,
odp.bit.emulze)
17 06 03 Izolační materiály, které jsou nebo obsahují
nebezpečné látky
20 01 27 Barvy a pryskyřice

Předpokládané využití/zneškodnění
Zneškodnění uložením na zabezpečenou
skládku nebezpečných odpadů
Zneškodnění uložením na zabezpečenou
skládku nebezpečných odpadů
Zneškodnění spálením

Zneškodnění spálením
Recyklace
Zneškodnění uložením na zabezpečenou
skládku nebezpečných odpadů
Zneškodnění uložením na zabezpečenou
skládku nebezpečných odpadů
Zneškodnění uložením na zabezpečenou
skládku nebezpečných odpadů

B.III.4. Ostatní výstupy
B.III.4.1. Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.
B.III.4.2. Hluk
Pro hodnocení hlukové zátěže byly z důvodu kumulace vlivů uvažovány veškeré objekty v areálu
včetně těch, na které je již vydané územní rozhodnutí a Parkovacího domu, na který bylo
zpracováno samostatné oznámení. Z uvedených staveb (z jejich realizace a provozu) se
chráněných obytných zón dotknou jen některé.
Výstavba zařízení na hřebeni a ve vyšších partiích Ještědského hřebene se vzhledem k dostatečné
vzdálenosti od chráněných lokalit na akustické situaci v těchto lokalitách neprojeví.
Provozní doba
Provoz parkoviště a parkovacího domu bude celodenní, ale z charakteru činnosti ve sportovním
areálu je zřejmé, že bude parkoviště využíváno téměř výhradně v denní době, ve večerních
hodinách pouze v době večerního lyžování (do 22 hod).
Plně bude využíváno v době konání sportovních akcí a v lyžařské sezóně, především o víkendech.
V letní sezóně především v prázdninových měsících. V mezidobí (jaro, podzim) lze s větším
využitím parkoviště počítat především o víkendových dnech v závislosti na počasí.
Provozní doba technických a sportovních zařízení bude výhradně v denní době. Z technických
zařízení bude v noční době v provozu až na výjimky pouze výroba technického sněhu na
sjezdových tratích.
Zdroje hluku
V období výstavby areálu ovlivní nejbližší obytné lokality tyto činnosti:
EVERNIA s.r.o.

kácení lesních ploch v prostoru nového parkoviště,
kácení lesních ploch v prostoru dolní stanice přibližovací lanovky,
kácení lesa pro trasu přibližovací lanovky,
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kácení lesních ploch v dolní části Liberecké sjezdovky,
výstavba nových parkovacích ploch a budovy krytého parkoviště,
stavba přibližovací lanové dráhy,
rekonstrukce parkoviště „Berlín“,
rekonstrukce budovy dolní stanice lanovky „Skalka“.

V období provozu sportovního areálu budou hlavními zdroji hluku, které budou ovlivňovat
situaci v obytných lokalitách především:
-

automobilová doprava do areálu a provoz parkoviště a parkovacího domu,
provoz přibližovací lanovky k dolní stanici lanovky na Ještěd,
provoz lanovky „Skalka“,
zasněžování spodní části Liberecké sjezdovky.

Hluk v době výstavby
Zemní a stavební práce při výstavbě a rekonstrukci zařízení sportovního areálu budou probíhat
v různém rozsahu a různých časových obdobích po celé ploše areálu. V blízkosti obytných
lokalit, které by tak mohly být hlukem ze stavební činnosti ovlivněny, budou probíhat pouze
některé z nich.
jedná se především o
-

výstavbu parkoviště a parkovacího domu v blízkosti konečné tramvajové linky č. 3,

-

výstavba přibližovací lanovky k dolní stanici lanovky na Ještěd.

V obou případech bude součástí prací kácení lesních porostů, zemní práce, stavební činnost a
doprava materiálu nákladními auty.
Výstavba parkoviště a parkovacího domu
Bude probíhat v ploše stávajícího centrálního parkoviště. Bude vykácena část lesa západně od
tohoto parkoviště a provedeny terénní úpravy, vyrovnávající terén s plochou stávajícího
parkoviště. Dojde k úpravě plochy parkoviště, v jihovýchodní části bude vyhlouben terén pro
vybudování dvou podzemních parkovacích pater a pro vybudování příjezdové komunikace
k podzemním patrům.
Hluk ze stavební činnosti ovlivní nejbližší obytné domy, to je domy č.p. 155 a 43 stojící
v blízkosti rozšiřované plochy parkoviště a domy č.p. 174 a 157 na opačné straně Ještědské ulice
proti budoucímu parkovacímu domu.
Pro výstavbu parkoviště a parkovacího domu není v této fázi přípravy záměru zpracován POV,
který by stanovil časový harmonogram provádění výstavby a specifikoval použité mechanizmy.
Odhad hlukové zátěže při provádění výstavby byl proveden podle analogie s obdobnými záměry.
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. je pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb
v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině
akustického tlaku A stanovené podle § 12 odst. 2 citovaného nařízení. Pro hluk ze stavební
činnosti je výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina LAeq,T = 60 dB pro dobu trvání
stavební činnosti 14 hodin. Pro dobu kratší stanoví nařízení vlády č. 88/2004 Sb. způsob
stanovení této hodnoty.
V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani konkrétní znalosti
o všech použitých strojních zařízeních. Pro posouzení hlukové zátěže při výstavbě byly proto
použity hodnoty akustického výkonu běžných zařízení, používaných při stavebních pracích
obdobného rozsahu:
-

rypadlo
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kompresor
vrtná souprava
jeřáb
čerpadlo na betonovou směs
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72 dB ve vzdálenosti 10 m,
84 dB ve vzdálenosti 10 m,
80 dB ve vzdálenosti 10 m,
72 dB ve vzdálenosti 10 m.

Počet jednotlivých zařízení a doba jejich provozu není přesně známa, následující přehled vychází
ze zkušeností s obdobnými stavebními akcemi. Hodnota LAeq,T vypočítaná podle dále uvedeného
vztahu charakterizuje emisní parametry skupiny strojů ve vzdálenosti 10 m v závislosti na době
jejich nasazení.
LAeq,T = 10.log[(10LAeq,s/10 . t1 + 10P . t2)/(t1 + t2)
kde

LAeq.s je ekvivalentní hladina akustického tlaku pro dané zařízení,
t1 je doba provozu daného zařízení,
t2 je doba 14 hodin (7-21) vyjádřená v minutách zmenšená o dobu t1
P je přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku podle §12 odst. 2 nařízení vlády
502/2000 Sb. dělená 10.

Tabulka 21: Emisní parametry skupin strojů ve vzdálenosti 10 m
Zařízení
rypadlo
kompresor
vrtná souprava
jeřáb
čerpadlo na betonovou směs

počet
2
1
1
1
2

doba provozu
8
8
8
8
8

LAeq,T [dB]
78
69
81
77
72

Vzhledem k blízkosti nejbližší obytné zástavby, která je cca 50 m od hranice budoucí plochy
nového parkoviště (dům č.p. 155), by při použití těžkých stavebních mechanizmů docházelo při
terénních úpravách v nové ploše parkoviště k překračování nejvyšší přípustné hladiny
akustického tlaku pro stavební činnost.
Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce,
úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.
Znamená to např. využívání mobilních protihlukových stěn, využití části odtěžené zeminy pro
vytvoření dočasného protihlukového valu na severní hranici stavební plochy.
Z preventivních a organizačních opatření to je např. výběr stavebních mechanizmů s nejnižší
hlučností, organizace stavebních prácí tak aby nejhlučnější činnosti byly prováděny v hodinách
kdy je většina obyvatel mimo domov, dále např. neprovádět hlučné práce o víkendech a o
svátcích a maximálně zkrátit dobu provádění zemních prací a tím minimalizovat dobu, po kterou
by byli obyvatelé nejbližších obytných lokalit obtěžováni zvýšeným hlukem ze stavby.
Výstavba přibližovací lanovky
Nejhlučnější činnosti při výstavbě lanovky bude kácení průseku pro trasu lanovky a hloubení a
betonování základů pro sloupy.
Tyto činnosti budou probíhat v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby (dům č.p. 47
je vzdálena cca 80 m od trasy lanovky, ostatní obytná zástavba je ve vzdálenosti minimálně 150
m).
Kácení lesního porostu v úzkém pruhu proběhne ve velmi krátké době. Obdobně rychle proběhne
i hloubení základů pro sloupy a jejich následné betonování.
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Při 8mi hodinovém provozu rypadla (případně jiného stejně hlučného zařízení) bude ve
vzdálenosti 80 m hladina akustického tlaku LAeq,T = 59 dB. Obdobně při použití čerpadla na beton
nebo dalších mechanizmů při stavbě stožárů lanovky.
Nákladní automobilová doprava
Nárůst těžké nákladní dopravy při výstavbě lze odhadnou podle předpokládané doby hlavních
stavebních činnosti a množství odvozu odtěženého materiálu a množství stavebního materiálu.
Maximální využití nákladní dopravy bude při výstavbě parkovacího domu a centrálního
parkoviště. Lze předpokládat, že intenzita nákladní dopravy nepřekročí v době největšího
provozu průjezd 5 TNA/hod.
Nárůst denní dopravní intenzity o průjezd cca 60 TNA (12 hodin, 5 průjezdů za hodinu) vyvolá
zvýšení hluku v okolí Ještědské ulice, která bude pro nákladní dopravu využívána, v denní době
cca o 0,3 dB (ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace z 61,2 na 61,5 dB).
Hluk v období provozu
Parkovací dům s parkovištěm
Parkovací dům s parkovištěm pro autobusy vznikne v ploše stávajícího parkoviště P1 nad
konečnou zastávkou tramvajové linky. Popis viz kapitola B.III.1.
Přibližovací lanová dráha „Dolní centrum – Horní centrum“
Dolní stanice přibližovací lanovky bude v nově vykáceném prostoru západně od stávající cesty
od konečné tramvaje k dolní stanici lanovky „Skalka“, v blízkosti tramvajové zastávky.
Trasa lanovky povede jižně od centrálního parkoviště a parkovacího domu, souběžně se stávající
lesní cestou k stanici lanovky na Ještěd. Zde bude trasa přibližovací lanovky končit.
Délka lanovky bude cca 750 m a překoná převýšení 70 m.
Budova „Skalka“
Budova „Skalka“ projde celkovou rekonstrukcí. I po rekonstrukci zde bude dále umístěna
strojovna lanovky „Skalka“.
Zasněžování
Stávající systém zasněžování Liberecké sjezdovky v její horní části a v odbočení ke skokanskému
areálu bude doplněn zasněžováním části sjezdovky od odbočky ke skokanskému areálu k dolní
budově lanovky „Skalka“.
Na základě technicko-provozních požadavků byl vybrán pro výrobu technického sněhu systém
s nízkotlakými sněžnými kanony s ventilátorem a vysokotlakými tyčovými kanony. Provoz
zařízení bude plně automatický, součástí zařízení budou klimatická čidla umístěná na různých
místech v areálu. Na základě vyhodnocení provozního stavu bude docházet ke spouštění
jednotlivých částí technologického zařízení. Zásobování čerpací soustavy vodou je z akumulační
nádrže podávacími čerpadly.
Čerpací stanice a strojovna u akumulační nádrže budou umístěny ve zděném objektu, aby byl
eliminován přenos hluku z těchto zařízení k obytné zástavbě. V blízkosti obytné zástavby, to je
v dolní části Liberecké sjezdovky budou použita koncová zařízení (sněžná děla) se sníženou
hlučností.
Provoz systému zasněžování bude převážně v noční době (volné sjezdovky, vhodnější klimatické
podmínky).
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Podle výrobce standardních zařízení pro zasněžování je akustický tlak vysokotlakých tyčových
kanonů ve vzdálenosti 5 m od ústí děla cca LAp = 85 dB.
Investor uvádí, že v blízkosti obytné zástavby, to je v dolní části Liberecké sjezdovky bude
použita nízkotlaká zasněžovací technika se sníženou hlučností, která bude při použití orientována
tak, aby její vliv na obytnou zástavbu byl minimalizován. Například hluk od sněžných kanonů
ARECO Silent nebo SUFAG SuperSilent C je cca o 6 dB nižší než u standardních výrobků
stejných firem, jejichž uváděná hlučnost ve vzdálenosti 10 m se pohybuje kolem LAp = 60 - 62
dB.
Legislativa
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 502/2000 Sb. ve znění
nařízení vlády č. 88/2004 Sb. které nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2004.
§ 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb:
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se
stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro
nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého
provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulzní hluk se vyjadřuje
hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.
(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku
LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6
k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky
zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 dB.
(3) Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové
impulsy je 128 dB. Hladina zvukové expozice LCRE se pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové
impulsy vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(4) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A z leteckého provozu se stanoví
součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a
místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.
(5) Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin
přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A
stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu
kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech prostředků
její ochrany před hlukem není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné
potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo
vyhověno podmínkám stanoveným v § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného
větrání.
Pozn.: § 11 řeší nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb.
Pozn.: Hluk s výraznými tónovými složkami je hluk v jehož třetinooktávovém frekvenčním spektru hladina
akustického tlaku v některé třetině oktávy převyšuje hladinu akustického tlaku v sousedících třetinooktávových
pásmech o více než 5 dB.

EVERNIA s.r.o.

strana 54

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Sportovní areál Ještěd

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
Tabulka 22: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a
v chráněných venkovních prostorech staveb
Způsob využití území
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb
lázní
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a
chráněné ostatní venkovní prostory
Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

1)

Korekce dB
2)
3)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

4)

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku ze železniční dráhy, kde se
použije korekce -5 dB.
1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a
kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy,
kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují
na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť
apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní přepravy. Tato
korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí
dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro
krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení
nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování
směrového nebo výškového vedení.
Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T +10. log [(126 + t1) / t1],
kde t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod.
LAeq,T je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle § 12 odst.
2.
a) Pro stávající obytné objekty zájmového území, nacházející se v blízkosti Ještědské ulice
(hlavní městská komunikace), kde je hluk z dopravy na této komunikaci převažující, byly
pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem
z těchto komunikací uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:
základní hodnota hluku

LAeq,T = 50 dB

korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní
prostory
korekce pro noční dobu

k = - 10 dB

pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích podle odstavce 3) přílohy 6
k = + 10 dB
Těmto korekcím odpovídá hlukový limit pro hluk z automobilové dopravy pro den LAeq,T
= 60 dB, pro noc LAeq,T = 50 dB.
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b) Pro obytné objekty zájmového území ovlivňované hlukem z parkoviště a z parkovacího
domu byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí uvažovány tyto
nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb (provoz parkoviště a parkovacího domu bude pouze v denní
době):
Základní hodnota hluku v denní době

LAeq,T = 50 dB.

c) Pro obytné objekty zájmového území ovlivňované hlukem z technických zařízení a
zařízení sportovišť ve sportovním areálu (lanovky, strojovny lanovek, zasněžování) byly
pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí uvažovány tyto nejvýše
přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb:
Základní hodnota hluku

LAeq,T = 50 dB

korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní
prostory
korekce pro noční dobu

k = - 10 dB

Této korekci odpovídá hlukový limit pro den LAeq,T = 50 dB, pro noc LAeq,T = 40 dB.

B.III.5. Terénní úpravy a zásahy do krajiny
Určité terénní úpravy jsou spojeny s každou úpravou objektů v areálu. U budov jsou to terénní
úpravy spojené s budováním základů, u sjezdovek pak úprava a zarovnání povrchu a u nových
lanovek základy pro horní a dolní stanici a pro betonové patky sloupů. V rámci rekonstrukce
Sportovního areálu Ještěd bude provedeno odtěžení zeminy v celkovém množství přibližně
30 000 m3. Částečně bude tato zemina znovu využita pro terénní úpravy v areálu. Obsah a rozsah
terénních úprav bude upřesněn v dalších stupních projektové dokumentace. Přibližnou bilanci
zemin uvádí následující tabulka. V souvislosti s výstavbou budou provedeny také zásahy do
lesních porostů a mimolesní zeleně. Tyto zásahy jsou shrnuty v kapitole C.II.5.1. Následné
vegetační úpravy budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace.
Tabulka 23: Bilance zemin během výstavby
Množství vytěžené zeminy
Množství sejmuté ornice (mocnost 0,2 m)
Zpětné využití pro terénní úpravy
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ČÁST C

Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení

EVERNIA s.r.o.

strana 57

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Sportovní areál Ještěd

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.

V ÝČET

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ

V následující tabulce je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
v zájmovém území:
Tabulka 24: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Environmentální charakteristiky
územní systém ekologické stability
zvláště chráněná území
přírodní parky
významné krajinné prvky
krajinný ráz
území
historického,
kulturního
nebo
archeologického významu
území hustě zalidněná
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
staré ekologické zátěže
seismicita
sesuvy
dobývací prostory

výskyt
+
+
+
+
+
+

poznámka
Lokální a regionální ÚSES
PP Terasy Ještědu, navržená PR Ještědské buky
Přírodní park Ještěd
Lesy, Slunný potok, částečně Plátenický potok a
bezejmenný potok na Pláních
Národní přírodní památka Hotel Ještěd z roku 1973

-

Jedná se o rozsáhlý areál v centrální části Ještědského hřebene, který zahrnuje území od konečné
stanice tramvaje k vrcholu Ještědu přes Černý vrch a Skalku až na Pláně, včetně jižně
orientovaného svahu z Plání do Světlé pod Ještědem. Nejvýznamnějším problémem je zásah do
relativně přírodního prostředí dané lokality a možné ovlivnění chráněných typů ekosystémů.
Vliv na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v kap. C.II.
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CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V

DOTČENÉM

ÚZEMÍ,

KTERÉ

BUDOU

PRAVDĚPODOBNĚ

VÝZNAMNĚ

OVLIVNĚNY

C.II.1. Ovzduší a klima
C.II.2. Voda
C.II.3. Půda
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.5. Flóra a fauna
C.II.6. Ekosystémy
C.II.7. Krajinný ráz
C.II.8. Obyvatelstvo
C.II.9. Hmotný majetek
C.II.10. Kulturní a archeologické památky
C.II.1. Ovzduší a klima
C.II.1.1. Klimatické podmínky
Liberecko patří ke klimatické oblasti mírně teplé, s mírnou zimou, velmi vlhké, pahorkatinného
až vrchovinného charakteru. Na SV ve vyšších polohách Jizerských hor a na JZ na Ještědu
sousedí s oblastmi mírně chladnými. Léto je kratší, mírné, s 20 - 30 letními dny, zima je
normálně dlouhá, sněhová pokrývka leží 60 - 80 dní. V průběhu roku je 40 - 50 jasných dnů.
Průměrná teplota v Liberci je v lednu -2,6 oC, v červenci 16,7 oC a roční průměr činí 7,1 oC.
Roční úhrn srážek dosahuje 918 mm. Nejvyšší měsíční srážky (109 mm) připadají na srpen,
nejnižší (55 mm) na březen.
Ještědský hřbet již spadá do oblasti mírně chladné, s velmi krátkým, mírně vlhkým a chladným
létem, přechodné období je dlouhé a mírné. Zima je dlouhá, mírně vlhká s dlouhou sněhovou
pokrývkou. Počet dní se sněhovou pokrývkou je v této oblasti 100 – 120.
Ještědský hřbet má výrazný vliv na vývoj počasí, jak lze pozorovat při jeho překročení směrem
do nitra Čech. Sníženiny obklopující masiv Jizerských hor jsou často zaplavovány studeným
vzduchem, stékajícím zejména v zimním období (v teplejším půlroce v noci) z vyšších poloh.
Tento jev může být příčinou teplotní inverze a může být doprovázen výskytem mlh a kumulací
škodlivin v ovzduší. V poměrně široké Liberecké kotlině není situace tak kritická jako v úzkých
málo větraných údolích. O tom svědčí i malá četnost dnů s mlhou, která v Liberci činila v letech
1971 - 1975 pouze 5 dní v roce, kdežto na odvráceném svahu Ještědu je vyšší.
Tabulka 25: Průměrná teplota vzduchu za období 1961 - 1990 [°C ]
Období
Teploty

I
-2,5

II
-1,2

III
2,3

IV
6,6

V
11,7

VI
14,8

VII
16,2

VIII
15,8

IX
12,4

X
8,3

XI
2,9

XII
-0,8

rok
7,2

IX
65,4

X
59,6

XI
63,1

XII
67,3

rok
803,4

Tabulka 26: Průměrný úhrn srážek za období 1961 - 1990 [ mm ]
Období
Srážky

I
53,3

EVERNIA s.r.o.

II
46,2

III
48,9

IV
58,2

V
80,2

VI
84,9

VII
87,9

VIII
88,4
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Tabulka 27: Srážkoměrná stanice Liberec-Horní Hanychov, 550 m n. m.
srážky

I
80

II
67

III
70

IV
80

V
79

VI
95

VII
98

VIII
104

IX
69

X
78

XI
83

XII
80

rok
983

IV-IX
525

X-III
458

Celkově tak můžeme hodnotit klima oblasti jako relativně chladné, s poměrně malým kolísáním
teplot v průběhu roku, výrazně humidní (srážkově nadprůměrné), termicky i hydricky spíše
oceánické s převládajícími SZ a JV větry.
C.II.1.2. Meteorologické údaje
Rozptylové podmínky závisí na meteorologických situacích, daných rychlostí a směrem větru a
stabilitou zvrstvení atmosféry. Veškeré údaje potřebné pro výpočet a hodnocení imisní situace
jsou obsaženy v podrobné větrné růžici pro lokalitu Liberec, která byla zpracována v Českém
hydrometeorologickém ústavu Praha (tabulka 28). V každé třídě stability atmosféry je uvedeno
zastoupení jednotlivých směrů a rychlostí větru v %. První řádek platí pro rychlost větru 0,9 2,5 m/s, druhý pro rychlost v intervalu 2,5 -7,5 m/s a třetí pro rychlosti nad 7,5 m/s.
Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně:
I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba
volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce.
Maximální rychlost větru 2 m/s.
II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v
průběhu celého roku.
III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v
neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v
časných ranních a večerních hodinách.
IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů,
neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit.
Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu
než ostatní třídy.
V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může
způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší
rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.
Tabulka 28: Odhad větrné růžice pro Liberec 10 m nad povrchem země (četnosti v %)
Třída
Rychlost
stability
větru
I
1,7
II
1,7
II
5,0
III
1,7
III
5,0
III
11,0
IV
1,7
IV
5,0
IV
11,0
V
1,7
V
5,0
Celkem

EVERNIA s.r.o.

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

calm

0,42
1,04
0,03
0,83
1,19
0,02
0,32
1,26
0,38
0,20
0,30
5,99

0,13
0,26
0,00
0,22
0,09
0,00
0,09
0,05
0,01
0,12
0,03
1,00

0,10
0,24
0,01
0,20
0,18
0,00
0,10
0,10
0,03
0,92
0,14
2,02

0,69
1,71
0,12
1,72
4,01
0,06
0,73
2,36
2,10
0,79
1,70
15,99

0,25
0,86
0,10
0,88
1,87
0,04
0,41
1,02
0,81
0,75
1,00
7,99

0,35
1,20
0,04
1,48
0,98
0,06
0,73
1,43
1,20
1,00
1,53
10,00

0,44
1,35
0,03
1,99
1,08
0,04
0,83
1,89
1,35
1,27
1,73
12,00

0,12
0,51
0,14
0,59
3,44
0,09
0,19
4,77
2,00
5,62
1,52
18,99

11,05
7,53
3,06

2,80

1,58
26,02
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Zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry v lokalitě dosahuje 28,7 %. Malý vertikální rozptyl
kontaminantů v těchto třídách vytváří nepříznivé podmínky pro imisní situaci v blízkosti nízkých
zdrojů. Na tyto situace připadá též největší podíl bezvětří (celkem 18,6 %), kdy je transport
emitovaných škodlivin od zdroje velmi pomalý.
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá 51 %
meteorologických situací. Při nich jsou rozptylové podmínky obecně dobré. Z hlediska konkrétní
hodnocené situace je výhodná též konvektivní atmosféra, která se vyskytuje ve více než 20 %
případů.
Z tabulky vyplývá, že zastoupení jednotlivých směrů větru je značně nerovnoměrné a odpovídá
morfologii terénu v oblasti. Nejčastější je vítr SZ (19 %) a JV (16 %), tedy ve směru podélné osy
Liberecké kotliny. V těchto hlavních směrech převažuje rychlejší proudění - více než 50 %
připadá na střední a 11 – 13 % na vysoké rychlosti větru. Z ostatních směrů převládá proudění
přes Ještědský hřbet, tzn. Z (12 %) a JZ (10 %). Nejméně četné větry přicházejí od Jizerských hor
(SV a V).
C.II.1.3. Současná imisní situace v lokalitě
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno v Liberci ve stanici
ČHMÚ Liberec-město, od roku 2004 je zde měřeno i imisní pozadí benzenu.
Měsíční průměry měření v roce 2003 a 2004 jsou převzaty z ročenky a jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tabulka maximálních naměřených hodnot je doplněna 98% kvantilem, tzn. hodnotou, pod kterou
se nachází 98 % všech pozorování.
Tabulka 29: Výsledky měření imisí v letech 2003 - 2004 [µg/m3]
měřící stanice
škodlivina
rok
hodinové hodnoty 1)
denní hodnoty
roční hodnota
měřící stanice
škodlivina
rok
hodinové hodnoty

ČHMÚ Liberec-město
NO2
maximální
98% kvantil
maximální
98% kvantil
průměr

maximální
98% kvantil
denní hodnoty
maximální
98% kvantil
roční hodnota
průměr
*
průměr ze 3 čtvrtletních hodnot

2003
2004
180,8
122,6
82,7
70,4
87,6
71,3
59,9
54,8
27,9
26,0
ČHMÚ Liberec-město
benzen
2003
2004
21,4
7,0
8,2
5,7
1,3 *

PM10
2003
226,5
80,0
76,6
58,1
26,5

2004
174,0
89,0
107,0
70,3
29,5

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2003, 2004 - Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová stránka ČHMÚ
Praha

Podle map znečištění ČHMÚ pro rok 2004 leží sledovaná oblast v pásmu s ročními
koncentracemi:
NO2
benzen
benzo(a)pyren
EVERNIA s.r.o.

menší než 26 µg/m3,
menší než 2 µg/m3,
0,25 – 0,5 ng/m3,
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14 – 30 µg/m3.

Imisní limity jsou v Liberci dodržovány v případě NO2. V posledních dvou letech dochází
k mírnému zlepšování imisní situace oxidu dusičitého. Roční koncentrace NO2 se pohybují mezi
60 a 70 % imisního limitu, krátkodobý hodinový limit nebyl v průběhu posledních dvou let
překročen.
Denní imisní limit pro suspendované částice PM10 je několikanásobně překračován, roční průměr
se pohybuje do 75 % limitní hodnoty.

C.II.2. Voda
C.II.2.1. Hydrogeologické podmínky
Ve smyslu stávající platné hydrogeologické rajonizace území České republiky (M.Olmer, J.Kesl
– Hydrogeologické rajony, VÚV Praha 1990) je hodnocené zájmové území součástí
hydrogeologického rajonu 641 – Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor.
Z hydrogeologického hlediska je v podložních krystalických horninách intenzivnější oběh
podzemní vody vázán pouze na nehluboké pásmo připovrchového rozpojení (puklinová
propustnost rozpukaných a částečně rozvětralých fylitů a křemenců do hloubky maximálně 25 30 m) a mimo to na proměnlivě mocný zvětralinový plášť (průlinová propustnost svahových
sutí). Jsou zde tak vyvinuty dvě zvodně, které spolu do značné míry souvisejí.
Mělká podzemní voda cirkuluje v sutích a svahových hlínách. Velikost průlinové propustnosti se
velmi rychle mění v horizontálním i vertikálním směru. To je příčinou, že hladina podzemní vody
se na některých místech vyskytuje těsně pod úrovní terénu, místně se odvodňuje v periodických
vývěrech.
Pro vlastní prameniště (relativně mělké jímky a zářezy) jsou z hydrogeologického hlediska proto
naprosto rozhodující zvodnělé svahové uloženiny, na které je geneticky vázána převážná část
jímaných zásob podzemní vody. Převažuje zde omezená průlinová propustnost s gravitační
migrací podzemní vody při bázi kvartérního pokryvu směrem do Liberecké kotliny. Pramenní
zářezy a jímky tedy jímají mělce podpovrchovou zvodeň vázanou na deluviální svahové
uloženiny, vyloučit však nelze ani to, že některé objekty jsou situovány do míst s částečnou
dotací podzemní vody vázanou na hlubší puklinový oběh.
V souvislosti s velmi strmým sklonem svahů i báze zvětralin a v důsledku značného sklonu
hladiny mělké podzemní vody dochází v této zvodni (a tím i ve vlastních jímacích objektech) k
velmi rychlé a výrazné reakci na atmosférické srážky a klimatickou situaci obecně (nepříznivé
období tzv. holomrazů). V důsledku toho jsou vydatnosti jednotlivých jímacích objektů
v průběhu kalendářního roku (ale i v průběhu jednotlivých let) velmi rozkolísané.
Druhá, podložní zvodeň je lokálně vyvinutá v metamorfovaných krystalických horninách
ještědského krystalinika, které jsou pouze velmi omezeně puklinově propustné. Významnější
zásoby podzemní vody jsou v těchto horninách vázány výhradně na připovrchové pásmo
rozpojených a rozvětralých hornin, popřípadě na zvodnělé puklinové systémy a tektonické linie.
Převažující chloritické a sericitické fylity jsou však zároveň značně elastické, takže v nich vzniklé
pukliny se rychle svírají a zaplňují jílovitými produkty jejich větrání.
Dotace do této zvodně je zprostředkovávána zejména infiltrací mělké podzemní vody
z nadložních sutí. K jejímu odvodnění dochází zpravidla skrytými vývěry zpětně do svahových
sutí či do vodních toků (zejména v nižších partiích).
Vzhledem k vzájemnému propojení obou zvodní a dotaci podzemních vod výhradně
z atmosférických srážek jsou kvalitativní parametry u obou zvodní prakticky shodné. Jedná se o
EVERNIA s.r.o.
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podzemní vody s kyselou chemickou reakcí a velmi nízkou mineralizací, která je do jisté míry
závislá na kvalitě atmosférických srážek. Charakteristický je zde nízký obsah dusíkatých látek a
chloridů a relativně větší koncentrace síranů (důsledek přínosu síranů především ze spalin).
C.II.2.2. Povrchové vody
Vodní toky
Ještědský hřbet představuje ve své vrcholové hřbetnici mezi sedlem u Horního Sedla a kótou 654
m n.m. nad obcí Javorník rozvodnici hlavního evropského rozvodí mezi labským a oderským
povodím a tedy pomořím Severního a Baltického moře. Jediným sběrným tokem odvodňujícím
severovýchodní úbočí Ještědského hřbetu je Lužická Nisa, jihozápadní svahy odvodňuje
Ploučnice (přítok Labe) a Mohelka (přítok Jizery). Rozvodí mezi nimi navazuje na hlavní rozvodí
na vrcholu Ještědu, sestupuje po jeho jihozápadním svahu k Hořením Pasekám a Rozstání a
směřuje dále směrem k Bezdězu.
Z vodních toků, které zasahují do zájmového území na severovýchodním hřbetu stojí za
pozornost dva. Slunný potok, pramenící na východních svazích Ještědu, ústí do Nisy v Liberci
Růžodole. Jeho vody jsou jímány nově postavenou akumulační nádrží a budou využívány pro
umělé zasněžování. Kapacita toku je však pro uvedený záměr nedostatečná.
Druhým potokem je pak potok Plátenický, pramenící pod Panským lomem a ústící do Nisy v
Liberci - Rochlicích. Jedná se o kratší vodní toky bez výraznější rozvinuté sítě přítoků, s příkrým
korytem, velmi často uměle upraveným (zatrubnění apod.). Pramenní oblast Slunného potoka je
jímána prameništi pitné vody (viz kap. C.II.2.2. Podzemní vody).
V oblasti jihozápadního hřbetu se v pramenní oblasti „Dolní Pláně“ vytváří bezejmenná vodoteč
protékající osadou Jiříčkov, Javorník a u Domoslavic se tato vodoteč stává pravostranným
přítokem potoka Rašovky.
Povodně
Lokalita vzhledem ke své poloze není ohrožena vznikem povodní.
Vodní plochy
V zájmovém území se žádné vodní plochy nevyskytují.
C.II.2.3. Podzemní vody
Charakteristika zájmového území z hlediska výskytu podzemních vod včetně jeho členění do
základních hydrogeologických rajonů ve smyslu stávající platné rajonizace České republiky je
uvedena v kapitole C.II.2.1. Hydrogeologické podmínky.
Oblast systému jímání a podchycení mělkých připovrchových vod ještědského krystalinika na
severovýchodních svazích ještědsko-hlubockého hřebene byla a dosud zůstává součástí původně
značně rozsáhlého vodárenského využití. Vlastní priority území však zejména v posledním
období v souvislosti s výstavbou lyžařského areálu doznaly některých významných změn.
Situace se může jevit (i v souvislosti s některými původními výroky vodoprávních orgánů)
poněkud chaotická a proto je následně uvedena jak stručná charakteristika vodohospodářských
poměrů a využívání jednotlivých zdrojů podzemních vod v hodnoceném zájmovém území, tak
stávající a výhledový stav legislativního řešení.
Změna rozsahu ochranných pásem je prováděna v souvislosti s přestavbou Sportovního areálu
Ještěd (úpravou sjezdových tratí v souladu se stanoviskem SčVK ze dne 28.6.2000, a změnou
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využívání jednotlivých pramenišť (využití původně pitné vody dnes jako vody užitkové pro
zasněžování sjezdovek u části prameniště U lanovky a faktické zrušení prameniště Ostašov pro
zásobování pitnou vodou).
V květnu roku 2005 byl vypracován na základě objednávky Severočeské vodárenské společnosti
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, geologickou kanceláří Prospekta Liberec „Návrh na změnu
ochranných pásem vodních zdrojů na Ještědském pohoří, a to u prameniště U lanovky a
Ostašov“. Tento návrh však dosud není doložen rozhodnutím vodoprávního orgánu (legislativně
tedy není v platnosti), lze však předpokládat jeho akceptování v nejbližším období.
V současné době jsou tedy v platnosti dvě Rozhodnutí na ochranná pásma vodních zdrojů (dále
jen OPVZ) na pohoří Ještědu, které se týkají vodních zdrojů Liberec – U lanovky, pro Pilínkov,
Pilínkovské a Ostašov:
•

původní rozhodnutí vydané dne 10.11.1971 Útvarem hlavního architekta městského
národního výboru v Liberci pod č.j.ÚHA/2s/5988/71-Bs,

•

rozhodnutí vydané dne 4.6.1997 OÚ v Liberci, RŽP pod č.j.RŽP/2/629/97-231.1/GFT,
které mění původní rozhodnutí v části prameniště U lanovky.

Na základě Zápisu ze dne 19.1.2005 byl dohodnut a realizován následující rozsah prací vedoucí
k redukci rozsahu ochranných pásem.
Návrh na změnu OPVZ na pohoří Ještědu (které zahrnují prameniště U lanovky, pro Pílínkov,
Pilínkovské a Ostašov) byl rozdělen na dvě části, a to:
•

v roce 2005 byl proveden návrh na změnu ochranných pásem u pramenišť U lanovky a
Ostašov, v dalších letech (2006) pak na prameniště pro Pilínkov a Pilínkovské,

•

z OPVZ prameniště U lanovky byla vyjmuta OPVZ I. stupně u zdrojů PJ-6 a PJ-7A (voda
bude využita pouze pro zasněžování),

•

OPVZ I. stupně u zdrojů PJ-1 až PJ-4 byla přehodnoceno,

•

OPVZ I. stupně u prameniště Ostašov byla navrženo ke zrušení (důvod dlouhodobé
nevyužívání zdroje který nebude využíván ani v budoucnu),

•

OPVZ II. stupně bylo z výše uvedených důvodů zredukováno (jako hraniční linie pro
změnu OPVZ II. stupně byla po vzájemné dohodě všech zúčastněných zvolena trasa
lyžařského vleku SKALKA (Černý vrch).

Prameniště U lanovky a Ostašov jsou součástí původně značně rozsáhlého systému jímání a
podchycení mělkých připovrchových vod ještědského krystalinika na severovýchodních svazích
ještědsko-hlubockého hřebene. Mimo vlastní prameniště U lanovky a Ostašov jsou součástí
tohoto vodárenského využití i další prameniště v prostoru nad obcí Pilínkov, a to prameniště pro
Pilínkov a Pilínkovské.
Pro všechna prameniště je společně vytyčeno poměrně rozsáhlé (formálně dosud stále platné)
společné ochranné pásmo II. stupně, zahrnující prakticky celé zalesněné severovýchodní svahy
již citovaného ještědsko-hlubockého hřebene (celková situace pramenišť je patrná z přiložené
mapy).
Prameniště U lanovky je situováno na severovýchodních úpatích Ještědu a Černého vrchu, ve
značně strmých a původně zcela zalesněných svazích po obou stranách kabinové lanovky na
Ještěd. V souvislosti se zvyšující se sportovní a stavební aktivitou v tomto prostoru byly postupně
vyřazovány některé jímací objekty z provozu.
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Jímací soustava včetně vodojemu zde byla vybudována ve dvacátých letech minulého století
v takřka neporušeném přírodním prostředí. Od té doby, zejména však v posledních letech, je
rozsah zejména lesních porostů, výrazně redukován (rozšiřování sjezdových tratí, výstavba
skokanského areálu, výstavba nových přepravních zařízení a obslužných cest apod).
Do zemního vodojemu Horní Hanychov (situován v blízkosti dolní stanice kabinové lanovky) je
tak dnes zaústěna podzemní voda z jímacích objektů PJ 9 a PJ 10 (souhrnně je tato větev
označena provozovatelem jako S-10). Jímací objekty jsou situovány po pravé straně průseku
lanové dráhy.
Dále je do tohoto vodojemu svedena voda z jímacích objektů PJ 1, PJ 2, PJ 3 a PJ 4, které jsou
situovány generelně pod Libereckou sjezdovkou. Provozovatelem je tato větev pramenišť
označena souhrnně jako S-8.
Celá vodárenská soustava funguje jako gravitační. Surová podzemní voda je z jímacích zářezů a
jímek svedena do zemního vodojemu, kde je následně upravována chlorací. V prameništi je
jímána mělce podpovrchová podzemní voda prakticky jednotného genetického typu.
Vydatnost prameniště a jednotlivých pramenních jímek a zářezů je vzhledem k jeho morfologické
pozici do značné míry ovlivněna zejména množstvím atmosférických srážek a dosahuje od 1,4 do
6,8 l/s.
Stávající stav vodohospodářských objektů v prameništi U lanovky
Předmětná vodárenská soustava je v prameništi U lanovky tvořena
následujícími vodohospodářskými objekty a zařízeními:

v současné době

Zemní vodojem
Situován na ppč. 709/2. Objem vodojemu je 100 m3, v prostoru vodojemu je instalováno
dávkovací zařízení na úpravu vody (chlorace). Vodojem má gravitační přepad, který je zaústěn
do terénu. Objekt je uzamčen.
Vlastní jímací systém prameniště se skládá :
Původní prameniště sestávalo z celkem 9 pramenních jímek PJ č.1-7,9,10, dále 1 sběrné jímky
SJ-8 a hlavní sběrné jímky SJ-11. Do pramenních jímek bylo původně zaústěno 11 jímacích
zářezů.
Pramenní jímky byly uspořádány do tří skupin, z každé skupiny byla voda svedena svodným
potrubím do hlavní sběrné jímky SJ-11 a odsud do vodojemu. Z vodojemu je již odběr do
rozvodné sítě Horního Hanychova.
V roce 1995 v souvislosti s výstavbou úprav skokanského areálu bylo povoleno zrušení pramenní
jímky PJ 6 a PJ 7 a sběrné jímky SJ-8 pro veřejnou potřebu. Pramenní jímka PJ 5 včetně zářezů
byla předána pro potřebu skokanského areálu Městu Liberec. Na místo pramenní jímky PJ 7 byla
vybudována pramenní jímka PJ 7a, nový svodný řad společný pro pramenní jímku PJ 6, který je
zaústěn do hlavní sběrné jímky SJ-11. Na tyto změny bylo vydáno v roce 1995 Rozhodnutí
včetně změn OPVZ. Investor – Město Liberec dosud tyto práce neprovedl.
Stávající stav prameniště je následující:
V současné době je voda jímána ze dvou skupin, levá část prameniště (pramenní jímky PJ 1 až PJ
4) a z pravé části (pramenní jímky PJ 9 a PJ 10). Obě větve jsou svedeny do sběrné jímky SJ-11.
V souvislosti s potřebou vody pro vlastní zasněžování bylo na základě dohody mezi investorem
(Investorsko Inženýrská a.s. Liberec) a vlastníkem prameniště (Severočeské vodovody a
kanalizace a.s., závod Vratislavice) domluveno převedení jímacích objektů PJ 6 a PJ 7A na město
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Liberec a využití vody pro zasněžování). Za výše uvedené vodní zdroje budou investorem
poskytnuty finance na rekonstrukci zbývající části prameniště.
Prameniště Ostašov je situováno v zalesněných severních svazích Ještědu východně od silnice
Liberec – Český Dub (po pravé straně před výjezdem z Liberce na sedlo Výpřež) a do zájmového
prostoru výstavby sportovního areálu Ještěd tedy již nezasahuje.
Změna rozsahu ochranných pásem
Změna rozsahu ochranných pásem pro prameniště U Lanovky a Ostašov je navržena v souvislosti
s celkovou přestavbou Sportovního areálu Ještěd (úpravy sjezdových tratí v souladu se
stanoviskem SčVK ze dne 28.6.2000, a změnou využívání jednotlivých pramenišť (využití
původně pitné vody jako vody užitkové pro zasněžování sjezdovek u části prameniště U lanovky
a úplného zrušení prameniště Ostašov). V současné době jsou v platnosti dvě Rozhodnutí na
OPVZ na pohoří Ještědu, které se týkají vodních zdrojů U lanovky, pro Pilínkov, Pilínkovské a
Ostašov.
Původní rozhodnutí vydané dne 10.11.1971 Útvarem hlavního architekta městského národního
výboru v Liberci pod č.j.ÚHA/2s/5988/71-Bs.
Následně byl vypracován v souvislosti s prováděnou přestavbou skokanských můstků firmou
EKOHYDROGEO Žitný v dubnu 1997 návrh revize ochranného pásma vodního zdroje U
lanovky. Rozhodnutím Okresního úřadu Liberec č.j.RŽP/2/629/97-231.1./GFT ze dne 4.6.1997
byla revize OPVZ stanovena.
V souvislosti s dalšími změnami v zájmovém prostoru bylo možné provést výraznou redukci
ochranných pásem I a II. stupně.
Změna rozsahu ochranných pásem I.stupně
Pramenní jímky PJ-6 a PJ-7A
OPVZ I.stupně v okolí pramenních jímek PJ-6 a PJ-7A bude zrušeno. Z pramenních jímek již
nebude odebírána pitná voda, ale pouze voda pro zasněžování lyžařských tratí. OPVZ I. stupně
tak postrádá smysl je možno výrokem vodoprávního orgánu zrušit.
Pramenní jímky PJ-9 a PJ-10
OPVZ I.stupně pro jímací objekty PJ 9 a PJ 10 budou ponechána v rozsahu tak, jak byla navrženo
a schváleno Rozhodnutím Okresního úřadu Liberec č.j.RŽP/2/629/97-231.1./GFT ze dne
4.6.1997. Situována jsou na částech ppč.711/2 v k.ú.Horní Hanychov.
Jímací objekt PJ-9
Pramenní jímka je situována v prudkém svahu východně pod „televizní cestou“.Do jímky je
zaústěn jeden jímací zářez délky cca 25 m. Hloubka zářezu cca 1,3 m. Šachtice je hluboká 2,95
m. Hranice OPVZ je patrná z přiložené mapy.
Výchozí bod je umístěn ve svahu pod šachticí, ve vzdálenosti 3 m. Odtud je hranice vedena
souběžně s mezníky šikmo svahem k západu (cca 5 m pod úrovní mezníků). Hranice zachovává
směr ještě cca 15 m za posledním mezníkem, potom se otáčí k severu, přetíná cestu či průsek a
rovnoběžně se spodní hranicí se stáčí zpět k východu. Hranice je vedena ve vzdálenosti cca 20 m
nad mezníky, ve východní části podél neznatelné cesty až o ose příčného údolí. Tam se lomí zpět
do výchozího bodu pod pramenní jímku PJ-9.

EVERNIA s.r.o.

strana 66

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Sportovní areál Ještěd

Jímací objekt PJ-10
Pramenní jímka PJ-10 je situována v prudkém svahu cca 90 m pod jímkou PJ-9. Do jímky je
zaústěn jeden jímací zářez délky cca 30 m a ocelové potrubí z pramenní jímky PJ-9. Hloubka
kameninového zářezu cca 1,3 m. Šachtice je hluboká cca 3 m. Hranice OPVZ I. stupně je je
patrná z přiložené mapy.
Výchozí bod je umístěn ve svahu pod šachticí, ve vzdálenosti 5 m. Odtud je hranice vedena
souběžně s mezníky šikmo svahem k západu (cca 5 m pod úrovní mezníků). Hranice zachovává
směr ještě cca 15 m za posledním mezníkem, potom se otáčí k severu a vcelku rovnoběžně se
spodní hranicí se stáčí zpět k východu. Hranice je vedena ve vzdálenosti cca 20 m nad mezníky.
Ve vzdálenosti 15 m za jímkou PJ-10 se lomí zpět do výchozího bodu.
OPVZ I. stupně bude vytyčeno na části ppč.711/2 v k.ú.Horní Hanychov. Pozemek je ve správě
Lesů České republiky.
Pramenní jímky PJ-1, PJ-2, PJ-3 a PJ-4
Pramenní jímky PJ-1, PJ-2, PJ-3 a PJ-4 jsou situovány rovněž v poměrně prudkém svahu na úpatí
Černého kopce jihovýchodně od dolní stanice kabinové lanové dráhy na Ještěd. Zájmové území
je v bezprostředním okolí jímacích objektů takřka kompletně zalesněno, převládají mladé porosty
smrků.
Jímky jsou takřka shodného technického provedení, provedeny jako zděné objekty s masivním
vstupním železným poklopem. Voda z jímek PJ-1, PJ-2 a PJ-3 je gravitačně svedena na jímku PJ4 a odsud do hlavní sběrné jímky S-11 a následně do vodojemu. Provozovatelem je tato větev
prameniště provozně nazývána jako větev S-8
Jímací objekt PJ-1
Pramenní jímka je situována nejvýchodněji z celého prameniště, cca 110 m od okraje sjezdovky.
Do jímky jsou zaústěny dva jímací zářezy JZ-1 a JZ-2 délky 25-30 m. Zářezy jsou do šachtice
vedeny víceméně souběžně z jihu (kolmo na svah), v obtížně přístupném terénu jsou vyznačeny
mezníky. Ocelovým potrubím je voda vedena do pramenní jímky PJ-4 a následně do sběrné
jímky S-11. Hloubka kameninového zářezu je cca 1,3 m. Šachtice je hluboká 2,95 m, uzavřena
masivním poklopem, opatřena gravitačním přepadem.
Jímací objekt PJ-2
Pramenní jímka je situována zhruba uprostřed mezi pramenními jímkami PJ-3 a PJ-1, cca 130 m
od okraje sjezdovky. Do jímky je zaústěn jeden jímací zářez JZ-3 délky 40 m. Zářez je do
šachtice veden z jihovýchodu, v obtížně přístupném a nepřehledném terénu je vyznačen několika
mezníky. Ocelovým potrubím Js 50 mm je voda vedena do pramenní jímky PJ-4 a následně do
sběrné jímky S-11. Hloubka kameninového zářezu je cca 1,5 m. Šachtice je hluboká 2,95 m,
uzavřena masivním poklopem, opatřena gravitačním přepadem, výtok na terén.
Jímací objekt PJ-3
Pramenní jímka PJ-3 je situována nejzápadněji ze všech, cca 140 m od okraje Liberecké
sjezdovky. Do jímky je zaústěn jeden jímací zářez JZ-4 délky 35 m. Zářez je do šachtice veden
z jihozápadu, v obtížně přístupném a nepřehledném terénu je vyznačen několika kamennými
mezníky. Ocelovým potrubím Js 50 mm je voda vedena do pramenní jímky PJ-4 a následně do
sběrné jímky S-11. Hloubka kameninového zářezu je cca 1,5 m. Šachtice je hluboká 2,95 m,
uzavřena masivním poklopem, opatřena gravitačním přepadem.
Jímací objekt PJ-4
Pramenní jímka PJ-4 je situována nejseverněji (nejníže) ze všech, cca 110 m severozápadně pod
jímkou PJ-1. Do jímky je zaústěn jeden jímací zářez JZ-5 délky 25 m. Zářez je do šachtice veden
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z jihu až jihozápadu, v obtížně přístupném a nepřehledném terénu je vyznačen několika mezníky.
Do pramenní jímky PJ-4 je zaústěno ocelové potrubí ze 3 jímacích objektů situovaných ve svahu
nad ní, to je z jímek PJ-1, PJ-2 i PJ-3. Ocelovým potrubím Js 100 mm je voda vedena do sběrné
jímky S-11. Hloubka kameninového zářezu je cca 1,5 m. Šachtice je hluboká cca 3,00 m,
uzavřena masivním poklopem, opatřena gravitačním přepadem s výtokem na terén cca 20 m pod
ní.
OPVZ I.stupně bude s ohledem na charakter a relativní blízkost jednotlivých jímacích objektů
vytyčeno pro všechny 4 pramenní jímky PJ-1 až PJ-4 společně. Jeho rozsah bude oproti
původnímu návrhu z východní strany částečně redukován (hranice bude vedena po okraji
sjezdovky vedoucí z Černého kopce k lyžařskému vleku Skalka). Hranice OPVZ I. stupně je je
patrná z přiložené mapy.
Výchozí bod je umístěn cca 70 m ve svahu pod šachticí PJ-1. Odtud je hranice vedena lesním
porostem šikmo svahem k jihovýchodu až k okraji sjezdovky k lyžařskému vleku Skalka. Po ní se
stáčí k jihozápadu a cca po 200 m se lomí k západu. Na křížení Liberecké sjezdovky a nepříliš
znatelné lesní cesty se lomí k severu, po cca 50 m se obrací k severovýchodu, kde se dostává do
výchozího bodu.
OPVZ I. stupně bude vytyčeno na části ppč.890/1 v k.ú.Horní Hanychov. Pozemek je ve správě
Lesů České republiky.
Změna rozsahu ochranných pásem II.stupně
S ohledem na statut Ještědského přírodního parku, v němž se všechny stávající jímací objekty
nalézají (v přírodním parku odpovídá omezení jednotlivých aktivit zhruba dříve vymezované
hranici OPVZ II. stupně vnější část), navrhujeme vymezit OPVZ II. stupně jako dvě samostatná
území. Prvé v okolí jímacích objektů PJ-9 a PJ-10, druhé samostatné území pak v okolí skupiny
jímacích objektů PJ-1 až PJ-4.
Okolí jímacích objektů PJ-9 a PJ-10

Původní rozsah OPVZ II.stupně, které nebylo rozlišeno na vnitřní a vnější část je možno
zredukovat následovně :
Výchozím místem pro popis průběhu navrhované hranice OPVZ II. stupně je hranice OPVZ
I.stupně u objektu PJ-10. Z jejího západního rohu pokračuje hranice dále a stoupá šikmo svahem
a po cca 150 m přichází k ose údolíčka, v níž protéká občasná vodoteč. V ose této strže (údolíčka)
stoupá vzhůru k „televizní cestě“. Po ní se lomí k severovýchodu a po cca 200 m se prudce stáčí
zpět a pokračuje zalesněným svahem do výchozího bodu pod jímacím objektem PJ-10.
OPVZ II. stupně je vymezeno na části ppč.711/2 v k.ú.Horní Hanychov.
Okolí jímacích objektů PJ-1 až PJ-4

Výchozím místem pro popis průběhu navrhované hranice OPVZ II. stupně je hranice OPVZ I.
stupně pod objektem pramenní jímky PJ-4. Odtud je hranice vedena lesním porostem šikmo
svahem k jihovýchodu až ke křížení lesní cesty a okraje sjezdovky k lyžařskému vleku Skalka. Po
hranici průseku lyžařského vleku vede cca 250 m vzhůru svahem až ke křížení s další lesní
cestou. Po ní pokračuje zhruba po vrstevnici cca 150 m směrem k západu až na křížení se
sjezdovkou. Po západní hraně sjezdovky pak vede nejprve k severu, posléze cca 450 m
k severozápadu. V místech, kde se sjezdovka kříží s takřka neznatelnou lesní cestou se lomí
k severu a po hranici OPVZ I. stupně se vrací do výchozího bodu.
OPVZ II. stupně je vymezeno na části ppč.890/1 v k.ú.Horní Hanychov.
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Veškeré okolí pozemky jsou chráněny v rámci Přírodního parku Ještěd a tím je dána jejich
legislativní ochrana. Největší riziko možné kontaminace představují lesní cesty a sjezdovky
v prostoru nad prameništi, tato místa doporučujeme označit výstražnými tabulemi.
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod se v zájmovém území nevyskytují.
C.II.3. Půda
Na vrcholu Ještědu se na výchozech pevných hornin vyvinuly rankery a litozemě a na vápencích
Ještědského hřbetu se vedle kyselých typických kambizemí vyskytují i eutrofní kambizemě a
typické rendziny.
Přehled vyskytujících se půdních typů:
Rankery
Půdy o mocnosti do 30 cm (u kyselých variet vyšších poloh může být jeho mocnost i větší), na
převážně mělkých, silně skeletnatých zvětralinách pevných a zpevněných silikátových hornin.
Obsah skeletu v půdě převážně vyšší jak 50 %. Půdy jsou kyselé, s nenasyceným sorpčním
komplexem. Jsou nadměrně provzdušené, silně ohrožené erozí. Podíl organických látek
v jemnozemi (do 20 cm hloubky) je 7 - 40 %.
Litozemě
Půdy s hloubkou do 10 cm na pevných a zpevněných silikátových až karbonátových horninách
bez diagnostických horizontů. Jedná se zejména o iniciální stadia lesních společenstev, velmi
chudá, vyskytující se na vrcholech a strmých svazích.
Kyselé typické kambizemě
Původním společenstvem jsou listnaté a smíšené lesy (s převahou dubu, buku a jedle). Vznikly na
velmi rozdílných horninách, převážně nekarbonátových. Nejčastěji jsou to zvětraliny pevných
silikátových hornin. Půdotvorné substráty jsou zpravidla skeletnaté. Značně rozdílnou minerální
bohatostí substrátu je podmíněn stupeň nasycenosti půd, a tím i jejich odolnost vůči okyselení a
podzolizaci. V chladnějších polohách vrchovin s vyššími srážkami se zvyšuje obsah humusu a
hloubka prohumóznění. Humus je však kyselejší.
Eutrofní kambizemě
Půda hnědá eutrofní s výrazně vyvinutým, drobtovitým, sorpčně nasyceným melanickým Alhorizontem, nad kambických diagnostickým Bv- horizontem na zvětralinách bazických hornin.
Nasycenost sorpčního komplexu je 50 - 70 %, hodnota pH(H2O) cca 5,5 - 6,5. Formou
pokryvného humusu je mull až mullový moder. Obsah humusu v Al-horizontu bývá 3 - 8 %, ve
svrchní části Bv-horizontu 1 - 3 %. Poměr C:N bývá 10 - 11. Půda je tmavě zbarvena, poměr
huminových kyselin a fulvokyselin je vyrovnaný. Je biologicky aktivní.
Typické rendziny
Půdy na zvětralinách pevných a zpevněných karbonátových hornin, tj. hornin bohatých na
bazické kationty (Ca,Mg), s obsahem CaCO3 nebo MgCO3 nad 75 % ve zvětralině C-horizontu.
Typickými horninami jsou vápence, dolomity, sádrovce a jejich nečisté variety. Jsou
charakteristické jednostrannou minerální bohatostí s nadbytkem Ca, Mg, a nedostatkem dalších
živin (hlavně K, P). Rendziny jsou převážně mělčí půdy (mají malý nerozpustný zbytek).
Převážně nízká pórovitost a vysoká tvrdost hornin jsou příčinou skeletnatosti nad 30 % v profilu
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do 50 cm. Půdy jsou většinou nadměrně provzdušené, v létě prosychají, jsou ohroženy erozí.
Struktura půdy je drobtovitá. Půdní reakce je neutrální nebo mírně alkalická. Úrodnost rendzin je
celkově nízká.
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Zájmové území z geomorfologického hlediska náleží do těchto Vyšších geomorfologických
jednotek ČR (1996). Hierarchizace jednotek je v následujícím členění:
Systém: Hercynský
Subsystém: Hercynské pohoří
Provincie: I – Česká vysočina
Subprovincie: I4 – Krkonošsko-jesenická subprovincie
Oblast: I4A Krkonošská oblast
Celek: I4A-3 Ještědsko – kozákovský hřbet
Podcelek: Ještědský hřbet
Okrsek: Hlubocký hřbet
Ještěd s nadmořskou výškou 1012 m je nejvyšším vrcholem Ještědského hřbetu, vytvářejícího s
navazujícím Kozákovským hřbetem výrazné severočeské pásmo lužického směru dlouhé 58 km a
oddělující Krkonošskou oblast od Severočeské tabule. Geomorfologicky se řadí do KrkonošskoJesenické soustavy. Část pohoří mezi Tetřevím a Rašovským sedlem se nazývá Hlubocký hřbet.
Spadá příkře jednak na severovýchod, do Liberecké kotliny, jednak na jihozápad, do členitého
Podještědí. Významné výškové body jsou vedle Ještědu např. Tetřeví sedlo (770 m), Černý vrch
(950 m), Pláně-sedlo (780 m), Na Štětce (860 m), Rašovské sedlo (568 m). Po hřbetnici probíhá
evropské rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. Vodu potoků tekoucích do Liberecké
kotliny odvádí Lužická Nisa Odrou do Baltu, zatímco vodu potoků tekoucích do Podještědí
odvádí Ploučnice, pramenící poblíž Hořeních Pasek, do Labe a jím dál do Severního moře.
Geologické poměry
Podle návrhu regionálně geologické klasifikace Českého masívu (sine 1976) s úpravami, které
uplatnili Mísař et al. (1983) je popisované zájmové území součástí ještědského krystalinika, které
je dílčí jednotkou krystalinika krkonošsko-jizerského. V prostoru Rašovského sedla přechází
ještědské krystalinikum plynule do krystalinika železnobrodského, v severozápadní části
navazuje ještědské krystalinikum na lužický žulový masiv, v oblasti Machnína pak na
krkonošsko-jizerský žulový masiv. Všechny tyto jednotky řadíme k tzv. lugiku, které vytváří
nejsevernější část Českého masivu.
Geologická historie ještědského pohoří je poměrně značně složitá a některé její starší etapy
nejsou dodnes jednoznačně objasněny.
Ještědské krystalinikum představuje kru slabě metamorfovaných a zvrásněných hornin staršího
paleozoika, popřípadě i předprvohorních útvarů, tektonicky omezenou na JZ lužickým zlomem a
na SV zlomem šimonovicko-machnínským. Zhruba paralelně pak probíhají uvnitř ještědského
krystalinika i další doprovodné zlomy, členící jej lokálně na menší celky (například zlom
probíhající mezi Vápenným a Dlouhou horou, který zde vymezuje souvrství devonských až
spodno-karbonských hornin). Neméně významné jsou i směrné dislokace (tedy zlomy přibližně
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kolmé na směr Ještědského hřbetu), oddělující bloky hornin různého stáří (v prostoru Hlubockého
či Rašovského hřbetu vymezující polohy vápenců či permských melafyrů).
Předprvohorní a prvohorní útvary
Krystalický základ stavby území prodělal při svém vývoji několik horotvorných pochodů, z nichž
prokazatelně nejstarší kadomské vrásnění probíhalo přibližně na konci proterozoika, to je před
cca 570 mil.let. Proterozoické horniny tvořené fylitickými drobami a metadiabasy představují
nejstarší ještědské horniny vystupující dnes pouze v poměrně úzkém pruhu západně od Panenské
Hůrky.
S kadomským vrásněním též souvisejí i počáteční etapy dlouhodobého a vícefázového vývoje
lužického granitoidního plutonu, jehož dvě základní horniny se podílejí na geologické stavbě
severní části Ještědského hřbetu. Mezi Chotyní, Bílým Kostelem a Jítravským vrchem vystupuje
tzv. niská rula, což je v podstatě přeměněný a zbřidličnatělý granitoid zawidovského typu
(součást lužického plutonu). Poněkud mladší a méně postižená je rumburská žula, vystupující
v několika drobných ostrůvcích v okolí Roimundu.
Z prvohorních horninových útvarů jsou nejstarší jemnozrnné kvarcity až kvarcitické fylity, místy
i šedé páskované fylity a metakonglomeráty (Ovčí hora), výše pak šedé až zelenavě šedé fylity,
přecházející pozvolna do souvrství tence břidličnatých rovnoplochých (pokrývačských) fylitů
(Novina).
Na jejich bázi se místy uplatňují vložky grafitických břidlic a metaliditů a mocnější polohy
metadiabasů až zelených břidlic (Ptačí kameny-Novina). Celé souvrství se na povrchu uplatňuje
v prostoru mezi Ovčí horou, Chrastavou, Panenskou Hůrkou a Dlouhou horou a dále přes
Rozsochu, Černou horu a Malý Ještěd, přes Dlouhý kopec, Tetřeví sedlo, přes Ještěd a jižně od
Černého vrchu. Místy je zde vrstevní sled překryt kvarcity, popřípadě mladšími horninami.
Na uvedený vrstevní sled navazuje série se sericitickými kvarcity, všeobecně považovanými za
svrchně ordovické. Jejich souvrství je díky své odolnosti geomorfologicky významné, protože
buduje samotný vrchol Ještědu a vytváří dnes v centrální části hřbetu četné větší i menší skalní
výchozy, které jsou de fakto zbytky tektonicky uťatých ramen kvarcitových vrás (Červený
kámen, Skalka, Dánské kameny). Významná je rovněž 100 až 200 m mocná poloha vápnitých
dolomitů až dolomitů vystupujících východně od Kryštofova Údolí.
Série s kvarcity a fylity je severozápadně od Plání oddělena od mladší série s fylity, vápenci a
lokálně s metadiabasy a zelenými břidlicemi Hlubockého hřebene směrnou dislokací SV-JZ
směru. Další podobná dislokace probíhá od Proseče pod Ještědem přes hřbet ke Hluboké a
odděluje uvedenou mladší, více pokleslou sérii od starší Rašovské série, kde opět z podloží
vystupují kvarcity, na které navazují grafitické fylity naspodu s vložkami metaliditů, které řadíme
díky nálezům graptolitů do siluru.
Komplex devonských a spodnokarbonských hornin je vyvinut na hlavním hřbetu mezi Horním
Sedlem a Křížanským sedlem, dále na svahu Vysoké a na Malém Vápenném. Za nejstarší část
této série se považují kvarcity, arkózové kvarcity a metakonglomeráty, odkryté jižně od kóty
Lom. Jejich nadloží představují vápence, odkryté na kótě Lom, jižně od Malého Vápenného a
v lomu u Jítravy. Nadloží vápenců tvoří mocné souvrství zelených břidlic a metadiabasů, které
jsou v prostoru Malého Vápenného otevřeny několika lomy.
Významný pruh spodnodevonských vápenců je rovněž vyvinut mezi Hodkami, Světlou a
Padouchovem dále mezi Pilínkovem a Hlubokou. Zdejší tmavošedé a světle šedé vápence
neobsahují dolomitovou příměs a jsou hojně zkrasovatělé (Hanychovská jeskyně, Západní
jeskyně, Nedobytná jeskyně, Velká a Malá Basa a další).
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V závěru sudetské fáze variského vrásnění došlo k výstupu žulového magmatu krkonošskojizerského plutonu, jehož styk s okrajem ještědského krystalinika je tektonický (dnes překryto
mocnou, až 20 m mocnou sutí).
Z mladších prvohorních hornin zasluhuje pozornost pruh permských melafyrů (mezi Rašovkou a
údolím Mohelky) a paleoryolitů (křemenný porfyr) vyvinutých podél lužické poruchy.
Terciér
Počátkem třetihor byl povrch území relativně zarovnán. S postupujícím poklesem bloku Žitavské
pánve sahající v podstatě až k Chrastavě vzniká i dílčí mělká pánev u Liberce. Okolní bloky se
zvedají nerovnoměrně, jíly a písky v zachovalých zbytcích sedimentů liberecké pánve u
Machnína, Janova Dolu a Horního Hanychova pocházejí z Jizerských hor a jejich mocnost i
s tenkou uhelnou slojí je přes 40 m.
Nejdůležitější tektonickou linií zájmového území je již několikrát zmiňovaná lužická porucha.
Právě zde má charakter přesmyku, podle kterého bylo krystalinikum koncem třetihor vyzdviženo
nad okolní křídové horniny a současně podél šimonovicko-machnínského zlomu nad Libereckou
pánev. Tím došlo k odnosu části výplně liberecké pánve, jejíž zbytky, nyní ukloněné
k zahlubujícímu se údolí Nisy, byly překryty splavenými proluviálními sedimenty (převážně
jílovitopísčité hlíny s málo opracovanými štěrky a valouny hornin ještědského krystalinika).
Průvodním jevem tektonické aktivity byla i vulkanická činnost, která však zanechala stopy pouze
mimo zájmové území (žíly olivinického nefelinitu v prostoru výskytu křídových hornin na
Mazově horce, žíly bazaltoidů v krkonošsko-jizerském žulovém masivu v prostoru kóty Špičák
v Liberci-Vesci apod.).
Kvartérní pokryvné útvary
Čtvrtohory začínají radikálním ochlazením a změnou klimatu a odehrál se v nich závěr
morfologického vývoje.
V pleistocenu pronikl kontinentální skandinávský ledovec dvakrát (v halštrovském a sálském
glaciálu) až k samotnému úpatí Ještědského hřbetu (prostor Jítravského sedla). Do Liberecké
kotliny však nezasáhl.
Na svazích obrácených směrem do Liberecké kotliny jsou významné deluviální svahové
sedimenty tvořené jílovito-hlinitými a písčitými uloženinami. Místy se na jejich vzniku podílel i
splach vodou, čímž vznikly dejekční kužely s hrubším až balvanitým materiálem. Zhruba pod
vrstevnicí cca 350 m vznikly v chladných suchých obdobích bez vegetace činností větru (eolické)
sprašové hlíny.
Mrazovým větráním byly v prostoru Ještědského hřbetu přemodelovány skalní výchozy na
hranaté tvary a mrazové sruby s navazujícími suťovými poli a kamennými moři z ostrohranných
úlomků a hranáčů, rozvlečených po svazích gravitací a soliflukcí při střídavém tuhnutí a tání.
Nejlépe jsou tyto tvary vyvinuty na výchozech kvarcitů v severní polovině vrcholu Ještědu a
méně nápadně i Černé hory vznikly a zůstaly zachovány kryoplanační terasy a další kryogenní
tvary. S postupným rozvojem vegetace vznikl i dnešní půdní pokryv.
Na převážné většině plochy v prostoru výstavby sportovního areálu je vlastní podloží tvořeno
především fylitickými horninami, které zde výrazně převládají nad křemenci (pouze vrcholové
partie). Posledně jmenované horniny vytvářejí ve fylitech pouze nepříliš četné a plošně omezené
pruhy a čočky. Vzájemné přechody mezi fylity a křemenci tvoří křemité fylity.
Krystalické vápence (které jsou místně silně zkrasovatělé) se vyskytují především v prostoru
Hlubockého hřbetu. Mocné polohy orientované zejména v severozápad-jihovýchoním směru
protínají Hlubocký hřeben a vystupují jak nad Pilínkovem, tak v prostoru nad Světlou
v Podještědí (oblast Plání).
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Na intenzivně zvrásnělém fylitickém souvrství jsou vyvinuty velmi rozsáhlé a místně i značně
mocné suťové polohy, které obsahují mimo podložní úlomky hornin i proměnlivý podíl jílové
frakce, která vzniká větráním zejména převládajících chloritických a sericitických fylitů. Mocnost
zvětralinového pláště je místně značně proměnlivá, v průměru dosahuje 2-3 metry.
Z hlediska zakládání staveb se jedná dle ČSN 731001 převážně o štěrkovité zeminy třídy G3 až
G5 (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrky hlinité a štěrky jílovité).
Uvedený typ zemin byl zjištěn a ověřen při provádění inženýrsko-geologických průzkumů
v prostoru skokanského areálu, průzkumu a přejímce základových spár pro výstavbu lanové
dráhy na Černý vrch a dalších.
Nerostné suroviny
Na svazích Ještědského hřbetu se vyskytují ložiska vápenců a dolomitických vápenců. Mocnost
souvrství se pohybuje od 40 do 80 m. Na všech evidovaných ložiscích bylo ověřeno velké
množství zásob suroviny. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená ložiska se nacházejí na území
přírodního parku Ještěd, není možné je průmyslově využívat.
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území
nenalézá žádné ložisko nerostných surovin, výhradní, nevýhradní, prognózní ani žádné chráněné
ložiskové území. Bilancovaná ložiska vápenců se nalézají na Hlubockém hřbetu mimo zájmový
prostor.
Sesuvy a poddolovaná území
Dle registru sesuvných území České geologické služby (Geofondu Praha) se v zájmovém
hodnoceném území nenalézají žádné svahové deformace aktivní ani ostatní.
Dle registru poddolovaných území Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území výstavby
sportovního areálu Ještěd nenalézají žádná poddolovaná území (tato jsou soustředěna do prostoru
Panenské Hůrky, Ovčí hory, Kryštofova údolí a jinde, mimo zájmové území).
C.II.5. Flóra a fauna
C.II.5.1. Flóra
Fytogeografie
Dle regionálně-fytogeografického členění náleží zájmová území do okresu 54. Ještědský hřbet
(Skalický 1988). Samotný Ještěd je považován za maloplošnou enklávu oreofytika uvnitř
mezofytika. Toto hodnocení odráží horský (oreální) charakter květeny Ještědu v porovnání
s okolní krajinou. Přirozenou květenu území tvoří především lesní druhy rozšířené v horských
acidofilních bučinách a smrčinách klimaxového i azonálního typu. Z význačných oreálních prvků
se v masivu Ještědu vyskytují (anebo donedávna vyskytovaly) Acetosa alpestris, Circaea alpina,
Homogyne alpina, Huperzia selago, Pneumonanthe asclepiadea, Ranunculus platanifolius,
Senecio nemorensis, Sorbus aucuparia subsp. glabrata, Streptopus amplexifolius, Trientalis
europaea, Veratrum lobelianum.
Pestřejší garnitura druhů vystupuje ve fragmentech horských květnatých a klenových bučin
v pramenné oblasti Slunného potoka (mezi kabinovou lanovkou a slalomovým svahem) – roste tu
mj. Actaea spicata, Allium ursinum, Anemonoides ranunculoides, Carex sylvatica,
Chrysosplenium alternifolium, C. oppositifolium, Corydalis cava, Crepis paludosa, Galium
odoratum, Gymnocarpium dryopteris, Leucojum vernum, Lysimachia nemorum, Mercurialis
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perennis, Milium effusum, Myosotis nemorosa, Petasites albus, Polygonatum verticillatum,
Stellaria nemorum, Thalictrum aquilegiifolium, Veronica montana, Vignea remota, obecně
rozšířeným podrostovým druhem je Calamagrostis villosa. Jedná se o floristicky i vegetačně
nejvýznamnější lokalitu v zájmovém území.
Na oligotrofních stanovištích hřebenových poloh, lesních i nelesních (louky, přirozené světliny,
okraje cest), nacházíme dále druhy Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia,
Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Festuca rubra, Galium saxatile, Juncus squarrosus,
Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Nardus stricta, Potentilla erecta, Solidago
virgaurea, Veronica officinalis. Charakteristickou luční vegetaci na bohatších půdách tvoří mj.
Geranium sylvaticum, Hypericum maculatum, Melandrium sylvestre, Phyteuma spicatum,
Trisetum flavescens aj.
Floristicky zajímavý je i samotný vrchol Ještědu, kde se však setkáváme zejména s květenou
sekundární, podmíněnou dlouhodobou ruderalizací. K běžně rozšířeným druhům zde patří
Alchemilla xanthochlora, Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Dactylis glomerata,
Heracleum sphondylium, Chamerion angustifolium (místy až v monocenózách), Poa nemoralis,
Sambucus racemosa, Urtica dioica, z regionálně významnějších rostlin se vyskytuje Carduus
crispus, Galium pumilum, Galium verum, Saxifraga rosacea subsp. sponhemica, Sedum acre.
Ještěd hostí také význačnou bryo- a lichenoflóru, vázanou především na suťové rozpady
vrcholového kuželu. Ze vzácnějších mechorostů se vyskytuje Barbilophozia hatcheri,
Gymnocolea inflata a Lophozia longiflora. Dominantními druhy suťových společenstev
mechorostů jsou játrovky Barbilophozia atenuata, Cephalozia bicuspidata, Gymnocolea inflata,
Lophozia ventricosa, Mylia taylorii a mechy Cynodontium strumiferum, Dicranum fuscescens a
Racomitrium sudeticum (Franklová 1995). Hojně jsou na sutích rozšířeny i lišejníky – Cetraria
islandica, Rhizocarpon sp., Umbilicaria sp. a další. Nepochybně jde ale již o pouhé trosky
původní květeny lišejníků a mechorostů, která značně utrpěla znečištěním ovzduší v posledních
desetiletích.
Potenciální přirozená vegetace
V mapě potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová et al. 1998) je pro oblast Ještědu (a
nakonec i celého Ještědského hřbetu) vymezena jediná jednotka – bučina s kyčelnicí devítilistou
(Dentario enneaphylli-Fagetum). Také ve starší, ale podrobnější Geobotanické mapě ČSR
(Mikyška et al. 1969) nalezneme v okolí Ještědu pouze jednotku květnatých bučin. Aktuální
stanovištní potenciál ovšem tomuto hodnocení příliš neodpovídá. Na převažujícím podloží fylitů
a kvarcitů, zejména pak v konvexních polohách (eluviích) jsou potenciálně rozšířeny spíše
acidofilní typy bučin. Květnatější typy pokrývají jednak výskyty bohatších hornin (v Hlubockém
hřbetu zejména krystalické vápence), jednak deluviální polohy. V zájmovém území se jedná o
úžlabiny (svahová údolí) na pramenech Slunného potoka a pod Pláněmi (v jihozápadním i
severovýchodním úbočí).
Fytocenologicky odpovídají acidofilní bučiny asociaci Luzulo-Fagetum, jmenovitě metličkovému
typu (subas. deschampsietosum flexuosae), ve vyšších polohách a na hlubších půdách pak
přecházejí do horské bučiny s třtinou chloupkatou as. Calamagrostio villosae-Fagetum. Květnaté
typy bučin náleží pod as. Dentario enneaphylli-Fagetum, v horním stupni svahů východně od
Ještědu jsou naznačeny i fragmenty javorové bučiny as. Aceri-Fagetum, ovšem jen s nevýrazným
zastoupením vysokohorských diagnostických druhů.
V nejvyšších polohách Hlubockého hřbetu přecházejí bučiny do přirozených smrčin. Jejich
existence je zde podmíněna spíše edaficky, výrazně skeletnatými oligotrofními půdami (rankery),
které neumožňují výraznější uplatnění buku. Při vrcholu Ještědu se uplatňuje i selektivní vliv
vytrvalého silného větru. Mezoklimaticky ovšem náleží tyto polohy ještě k pásmu horských
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bučin, ojedinělé buky dosahují v západním úbočí Ještědu nadmořské výšky téměř 980 m, torza
bučinné formace jsou lokálně zachována ještě ve výšce 920 - 930 m. Smrčiny jsou přirozeně
zakrslé, volně zapojené, s hojným jeřábem (místy hojně přimíšená kleč je zde nepůvodním
prvkem). Syntaxonomicky odpovídají subas. vaccinietosum v rámci as. Calamagrostio villosaePiceetum. Na vyvinutějších půdách v okolí sedla Ještědky jsou potenciálně rozšířeny přechodně
bukové smrčiny (Calamagrostio villosae-Piceetum fagetosum). Rekonstrukčně byla ve
stávajících jeřábových smrčinách hojně přítomna i jedle, která je z východních svahů Ještědu
dokládána ještě v 60. letech (Sýkora 1967), v této souvislosti zde je možné uvažovat až
oligotrofní smrkové jedliny as. Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum.
Aktuální vegetace
Současný rostlinný pokryv území je výrazně poznamenán lidskými zásahy během několika
posledních století. Rozsah lesních porostů byl z větší míry zachován, odlesnění se dotklo zejména
jihozápadních svahů pod Pláněmi, teprve z 20. století pocházejí druhotná bezlesí sjezdovek a
průseků podél lanovek a vleků. Od konce 18. století se pronikavě změnilo i druhové složení lesů.
Původně převažující buk s hojnou jedlí byl v krátké době vystřídán téměř monopolním smrkem.
Buk s příměsí (místy až převahou) klenu, řidčeji dalších listnatých dřevin, se udržel především
v živnějších deluviálních polohách díky svému vysokému zmlazovacímu potenciálu. Lesy
v důsledku pasečného hospodaření nabyly stejnověkého vzhledu, přirozený charakter si uchovaly
zakrslé jeřábové smrčiny ve vrcholových partiích Ještědu.
„Průmyslový design“ lesních porostů se stal živnou půdou pro nejrůznější kalamity a ohrožení.
V první polovině 20. století podlehly lesy v Ještědském hřbetu mniškové kalamitě, která po sobě
zanechala rozsáhlé paseky a následně velké plochy stejnověkých smrčin. V 80. letech se naplno
projevily imisní škody doprovázené gradací hmyzích škůdců. Jejich výsledkem jsou jen pozvolna
zarůstající holiny v exponovaných hřebenových polohách. Těžce zasaženy byly i přirozené
jeřábové smrčiny, z nichž místy téměř vymizel smrk a jeho místo zaujaly pionýrské listnaté
dřeviny – zejména jeřáb, méně bříza a jíva. Při zalesňování imisních holin pak byly použity
geograficky nepůvodní dřeviny – smrk pichlavý a borovice pokroucená Murrayova (Pinus
contorta var. latifolia). V novější době k nim ještě přibyla stanovištně nepůvodní kleč, která byla
zcela nevhodně zavedena i na přirozená bezlesí periglaciálních sutí.
Neblaze do vegetačního obrazu území zasáhla i lyžařská sportovní zařízení. Zejména areál
lyžařských můstků a částečně i některých sjezdovek pronikl do biologicky velmi cenných poloh
na pramenech Slunného potoka, kde byly zachovány plošně omezené zbytky horských
květnatých až javorových bučin. Porosty podobného typu nejsou nikde jinde v Ještědském hřbetu
přítomny, další podobná stanoviště se nacházejí v nižších polohách a postrádají oreální květenné
prvky.
Relativně zachovalé lesní porosty (smrkové a klenové bučiny, ve vrcholových polohách pak
zakrslé jeřábové smrčiny) odpovídají syntaxonům zmíněným v komentáři k potenciálně přirozené
vegetaci. V dotčeném území jde převážně o as. Calamagrostio villosae-Fagetum, která
v živnějších polohách přechází do as. Dentario enneaphylli-Fagetum, pod Ještědkou i do as.
Aceri-Fagetum. Naopak na chudších půdách, zejména na podloží kvarcitů, jsou porosty blíže as.
Luzulo-Fagetum, ovšem s přirozeným výskytem smrku. Na skeletnatých půdách vrcholových
poloh (kromě Ještědu i na Černém vrchu a Černém kopci) je smrk přirozeně dominantní
dřevinou, často doprovázený jeřábem a málo vzrůstným bukem. Původně se jednalo o brusinkové
jedliny s doprovodem zmíněných dřevin – ve prospěch této hypotézy hovoří označení „černý“,
které se váže především k jedli.
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V pramenných zářezech vedle lyžařských můstků je fragmentárně vyvinuta i ostřicová jasenina
as. Carici remotae-Fraxinetum, porosty blízkého typu jsou místy rozšířeny i pod Pláněmi (zde
byla hromadně vysazována olše šedá, dílem na stanovišti květnaté bučiny).
Většinu lesů v zájmovém území představují smrčiny bez významnější příměsi buku či klenu.
Pouze na výrazněji skeletnatých půdách a v prosvětlených porostech bývá hojnou podúrovňovou
dřevinou jeřáb. V bylinném patře jsou zastoupeny především druhy Calamagrostis villosa,
Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Senecio ovatus, Rubus idaeus, Athyrium filix-femina,
Dryopteris dilatata, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, místně přistupují troficky
náročnější byliny jako je Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis, Stellaria nemorum,
Polygonatum verticillatum.
Nelesní vegetaci tvoří mezofilní louky a trávníky. Dle edafických poměrů se střídají relativně
oligotrofní porosty svazu Violion caninae s Avenella flexuosa, Festuca rubra, Nardus stricta,
Potentilla erecta, Campanula rotundifolia, Dianthus deltoides, Carlina acaulis aj.
s mezotrofními trojštětovými loukami svazu Polygono-Trisetion (as. Geranio-Trisetetum).
Botanicky hodnotné trávníky a mokřadní lada na vápnitém podloží v okolí Plání pod Ještědem,
mimo jiné se zbytkovým výskytem ohrožených vstavačovitých rostlin, se nacházejí již mimo
zájmové plochy.
Bližší popis botanických poměrů území je obsažen v dokumentacích ÚSES (Višňák 1993) a
zejména pak v mapování biotopů soustavy Natura 2000 (Jahodová 2002, Thelenová 2003, Višňák
2004), území Přírodní památky Ještěd (nad silnicí z Výpřeže na Ještěd) je podrobně
zdokumentováno v plánu péče (Višňák 2002). Stručná botanická charakteristika ploch dotčených
rozšiřováním lyžařského areálu je podána v kapitole D.I.7.1 Vlivy na flóru.
Botanická charakteristika zájmového území
Zájmové území zasahuje nejvýše položené části fytogeografického okresu Ještědský hřbet.
Hodnotu dotčených ploch podtrhuje skutečnost, že se jedná o maloplošně vytvořené oreofytikum,
jehož existence v rámci Ještědského hřbetu souvisí do značné míry s vyhraněnými
geomorfologickými poměry. Velmi svažitý reliéf s převýšením cca 600 m vůči úpatním polohám
kulminuje vrcholovým kuželem Ještědu výrazně formovaným pochody periglaciálního větrání a
odnosu hornin (balvanová moře, mrazové srázy, sruby, izolované skály). Rozsah těchto
kryogenních tvarů je v rámci České vysočiny ojedinělý a snese srovnání s vyššími hornatinami.
Na svahu mezi Tetřevím sedlem a Ještědem bylo zjištěno celkem deset kryoplanačních teras, což
je nejvíce v ČR (Bednář et al. 1990). Extrémní polohy křemencových rozpadů ve vrcholových
polohách Ještědu jsou velmi cenné i biologicky. Je zde zachována reliktní fauna bezobratlých,
z botanického hlediska jsou cenné formace přirozeně mezernatých, zakrslých jeřábových smrčin
s původním ekotypem poléhavého smrku a s význačnou flórou lišejníků a mechorostů. Na
poněkud vyvinutějších půdách pak vystupují acidofilní keříčková společenstva s brusnicemi a
vřesem.
Dalším cenným biotopem jsou mezotrofní bučiny ve svahovém údolí východně od Ještědu, na
pramenech Slunného potoka. Zbytkově je tu zachována mozaika horských třtinových bučin,
květnatých kyčelnicových bučin, s místními přechody do klenových bučin a ostřicových jasenin.
Do nevelkého prostoru je soustředěn výskyt několika regionálně významných rostlinných druhů:
na jedné straně jde o druhy vyšších horských poloh (Senecio nemorensis, Ranunculus
platanifolius, Streptopus amplexifolius, Veratrum lobelianum), na straně druhé o troficky náročné
druhy pramenišť, popř. suťových poloh (Allium ursinum, Anemonoides ranunculoides, Circaea
alpina, Corydalis cava, Leucojum vernum). Soustředění těchto botanických fenoménů
v nedalekém okolí vrcholu Ještědu je tím cennější, že lesní biotopy v širším prostoru jsou již
většinou silně zasaženy lesní kulturou a dalšími antropogenními vlivy a disponují tedy jen
omezenou botanickou hodnotou.
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Druhou část zájmového území tvoří jihozápadní svahy pod Pláněmi. Zde se jedná o extenzivně
využívané louky (pod)horského typu, s poměrně kvalitní druhovou garniturou. Okolní lesy jsou
většinou kulturní povahy, s převažujícím smrkem, přimíšeně s bukem, v mladých porostech též se
smrkem pichlavým. Lokálně vystupují přirozenější porostní útvary s klenem, bukem, olší aj.,
místy s bohatším a ± přirozeným bylinným patrem. Území jako celek má zvýšenou botanickou
hodnotu, k níž přistupuje i nesporná hodnota krajinářská. Stávající rekreační využití tohoto
prostoru je únosné, bez výraznějších negativních vlivů.
Charakteristika dotčených lesních porostů
1. Identifikace dotčených lesních pozemků dle aktuálního LHP
Do hodnocení vlivu rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd byly zahrnuty a lesnicky
lokalizovány následující stavební objekty:
Tabulka 30: Přehled objektů a jejich lesnická lokalizace
Číslo
1.1
1.3
1.4
1.5
1.8
1.10
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
3.1.2
3.1.3a
3.1.3b
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Název
Rekonstrukce budovy Skalka
Skokanský areál
Chata Černý vrch
Restaurace Skalka
Rekonstrukce silnice Ještědská
Parkoviště Berlín
Přibližovací lanovka Pláně-Skalka
Lanovka Pláně
Lanovka Skalka – stávající trasa
Lanovka Skalka – variantní trasa
Přibližovací lanovka Dolní centrum – Horní centrum
Sjezdovka Nové Pláně
Sjezdovka Liberecká I
Sjezdovka Liberecká II
Sjezdovka Liberecká III
U – rampa Bucharka
Sjezdovka Slalomový svah

Lesnické označení (oddělení, dílec)
278C
279A
279D
283A
Mimo LHP
Mimo LHP
266B, 267A
267A
280A, 280B, 283A, 283B
278B, 278C, 279B, 279D
278A, 278C
267A, 268A
279B, 279D, 278B
279B
278C
Mimo LHP
279D

2. Kategorizace dotčených lesních pozemků dle aktuálního LHP
Podle aktuálních lesních hospodářských plánů (LHP) náleží dotčené lesní pozemky podle zákona
č. 289/1995Sb. do následujících kategorií a subkategorií:
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Tabulka 31: Přehled zařazení dotčených lesních porostů
Číslo
1.1
1.3
1.4
1.5
1.8
1.10
2.2

Název
Rekonstrukce budovy Skalka
Skokanský areál
Chata Černý vrch
Restaurace Skalka
Rekonstrukce silnice Ještědská
Parkoviště Berlín
Přibližovací lanovka Pláně-Skalka

2.3
2.5

Lanovka Pláně
Lanovka Skalka – stávající trasa

2.6

Lanovka Skalka – variantní trasa

2.7
3.1.2

Přibližovací lanovka Dolní centrum
– Horní centrum
Sjezdovka Nové Pláně

3.1.3a

Sjezdovka Liberecká I

3.1.3b
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Sjezdovka Liberecká II
Sjezdovka Liberecká III
U – rampa Bucharka
Sjezdovka Slalomový svah

Označení
278C
279A
279D
283A
Mimo LHP
Mimo LHP
266B
267A
267A
280A
280B
283A
283B
278B
278C
279B
279D
278A
278C
267A
267C
267C(LHO)
279B
279D
278B
279B
278C
Mimo LHP
279D

Kategorie lesa
Hospodářský
Zvláštního určení
Ochranný/Zvl.určení
Ochranný
----Ochranný
Hospodářský
Hospodářský
Hospodářský
Hospodářský
Ochranný
Hospodářský
Zvláštního určení
Hospodářský
Zvláštního určení
Ochranný/Zvl.určení
Hospodářský
Hospodářský
Hospodářský ¨
Hospodářský
Hospodářský
Zvláštního určení
Ochranný/Zvl.určení
Zvláštního určení
Zvláštního určení
Hospodářský
--Ochranný/Zvl.určení

Subkategorie
10
Překryv 31a/32c
21a/32c
21a
----21a
10
10
10
10
21a
10
31a
10
32c
21a/32c
10
10
10
10
10
32c
21a/32c
31a
32c
10
--21a/32c

Tabulka 32: Výčet zastoupených kategorií lesa a subkategorií
Kategorie lesa
Les hospodářský
Les ochranný
Les zvláštního určení

Subkategorie lesa
Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích
Lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I.stupně
Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí

Označení
10
21a
31a
32c

3. Specifikace souborů lesních typů a lesních typů
V zájmovém území se v dotčených lesních porostech vyskytují následující lesní typy:
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Tabulka 33: Zařazení dotčených lesních porostů do příslušných souborů lesních typů a jednotlivých lesních
typů
Číslo
1.1
1.3
1.4
1.5
1.8
1.10
2.2

Název
Rekonstrukce budovy Skalka
Skokanský areál
Chata Černý vrch
Restaurace Skalka
Rekonstrukce silnice Ještědská
Parkoviště Berlín
Přibližovací lanovka Pláně-Skalka

2.3
2.5

Lanovka Pláně
Lanovka Skalka – stávající trasa

2.6

Lanovka Skalka – variantní trasa

2.7
3.1.2

Přibližovací lanovka Dolní centrum
– Horní centrum
Sjezdovka Nové Pláně

3.1.3a

Sjezdovka Liberecká I

3.1.3b
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Sjezdovka Liberecká II
Sjezdovka Liberecká III
U – rampa Bucharka
Sjezdovka Slalomový svah

Označení
278C
279A
279D
283A
Mimo LHP
Mimo LHP
266B
267A
267A
280A
280B
283A
283B
278B
278C
279B
279D
278A
278C
267A
267C
267C(LHO)
279B
279D
278B
279B
278C
Mimo LHP
279D

Soubor lesních typů
5O
6S
7Z
7Z
----6K,7Z
6K
6K
5S,5O
6K,5K
7Z,7K,6K
6K
6K,5K,5S
5S
6K
7Z,7K,6K
5K,5S
5S,5O
6K
5S
5S
6K
6K,7K
6K,5K
6K
5O,5S
--6K

Lesní typ
5O1
6S4
7Z2
7Z2
----7Z2,6K6,6K1
6K1
6K1
5S6,5O1
6K1,5K1
7Z2,7K3,6K1
6K1
6K1,5K1,5S6
5S6
6K1
7Z2,7K3,6K1
5K1,5S6
5S6,5O1
6K1
5S1
5S1
6K1
6K1,7K3
6K1,5K1
6K1
5O1,5S6
--6K1

Charakteristika zastoupených souborů lesních typů (SLT)
5O – svěží buková jedlina
Rozšíření:

vyšší pahorkatiny a vrchoviny v nadmořských výškách 450 - 700m n.m.

Podloží:

polygenetické hlíny a podsvahové koluviální sedimenty na různých
horninách

Půdy:

hluboké, písčitohlinité, hlinité až jílovitohlinité, dospod ulehlé a pro vodu
špatně propustné, střídavě čerstvě vlhké až vlhké

Půdní typy:

mezotrofní oglejené kambizemě, pseudoglejové kambizemě, pseudogleje

Přirozená skladba:

převaha jedle, přimíšen buk, průnik dubu a lípy

Cílová skladba:

smrk 6, jedle 3, buk 1

Ohrožení porostů:

smrkové porosty jsou středně až značně ohroženy větrem, červenou
hnilobou, ostatní dřeviny méně ohrožené, půdy zarůstají vysokou buření,
vůči degradaci jsou odolné, trpí zamokřením

Funkce lesa:

hospodářská

Produkce:

nadprůměrná

Lesní typ:

5O1 - svěží buková jedlina šťavelová
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5S – svěží jedlová bučina
Rozšíření:

vrchoviny s různě sklonitými svahy, v nadmořských výškách 500 - 700 m
n.m.

Podloží:

různé horniny dávající vzniknout kyselejším půdám středně zásobeným
živinami

Půdy:

hluboké, čerstvě vlhké, hlinitopísčité až písčitohlinité, slabě štěrkovité až
štěrkovité

Půdní typy:

mezotrofní typické kambizemě s přechodem k oligotrofní kambizemi

Přirozená skladba:

buk a jedle vyváženě

Cílová skladba:

smrk 7, buk 2, jedle 1, modřín

Ohrožení porostů:

smrkové porosty jsou středně ohroženy větrem a sněhem, půdy středně
zabuřeňují, vůči degradaci jsou odolné

Funkce lesa:

hospodářská

Produkce:

převážně nadprůměrná

Lesní typ:

5S1 - svěží jedlová bučina šťavelová
5S6 - svěží jedlová bučina papratková

5K – kyselá jedlová bučina
Rozšíření:

svahy, hřbety a zvlněné plošiny ve vrchovinách, v nadmořských výškách
500 – 700 m n.m.

Podloží:

kyselé horniny

Půdy:

středně hluboké až hluboké, hlinitopísčité až písčitohlinité, čerstvě až mírně
vlhké, slabě až středně skeletovité

Půdní typy:

oligotrofní typické kambizemě někdy podzolované

Přirozená skladba:

buk s proměnlivou příměsí jedle a se slabou příměsí smrku

Cílová skladba:

smrk 7, buk 2, jedle 1, modřín

Ohrožení porostů:

malé, degradace v opakovaných smrkových monokulturách, půdy pomalu
zabuřeňují

Funkce lesa:

hospodářská

Produkce:

střední

Lesní typ:

5K1 - kyselá jedlová bučina metlicová

6S – svěží smrková bučina
Rozšíření:

nižší pahorkatiny s různě sklonitými svahy, v nadmořských výškách 650 –
950 m n.m.

Podloží:

různé silikátové horniny

Půdy:

kyselé, středně a někdy slaběji zásobené živinami, převážně hluboké, stále
čerstvě vlhké, dobře propustné, slabě štěrkovité až štěrkovité

Půdní typy:

kryptopodzol typický mezotrofní, někdy kambizem oligo-mezotrofní
s náznaky podzolizace

Přirozená skladba:

převažuje buk se silnou příměsí jedle a smrku
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Cílová skladba:

smrk 7, jedle 2, buk 1, modřín

Ohrožení porostů:

smrkové porosty jsou středně ohroženy větrem a sněhem, půdy středně
zabuřeňují, vůči degradaci jsou odolné

Funkce lesa:

hospodářská

Produkce:

převážně nadprůměrná

Lesní typ:

6S4 - svěží smrková bučina papratková

6K – kyselá smrková bučina
Rozšíření:

členité vrchoviny a hornatiny v nadmořských výškách 650 – 950 m n.m.

Podloží:

kyselé horniny

Půdy:

středně hluboké až hluboké, hlinitopísčité až písčitohlinité, čerstvě a někdy
jen mírně vlhké, slabě až středně skeletovité

Půdní typy:

kryptopodzol typický oligotrofní, někdy kambizem oligotrofní většinou
podzolovaná

Přirozená skladba:

smrk, jedle, buk konkurenčně vyrovnané

Cílová skladba:

smrk 7, buk 2, jedle 1

Ohrožení porostů:

slabě jsou ohroženy větrem, středně sněhem a jinovatkou, půdy zabuřeňují
třtinou chloupkatou a jsou náchylné k degradaci

Funkce lesa:

hospodářská

Produkce:

průměrná

Lesní typ:

6K1 - kyselá smrková bučina metlicová
6K6 - kyselá smrková bučina se šťavelem

7Z – zakrslá buková smrčina
Rozšíření:

horní a přilehlé nejvyšší části vrchovin, v nadmořských výškách 800 1100 m n.m.

Podloží:

ruly, svory, fylity, žuly, granodiority a pískovce

Půdy:

středně hluboké, převážně hlinitopísčité, skeletovité, čerstvě vlhké

Půdní typy:

podzol humusový výrazný a ranker litický a podzolový

Přirozená skladba:

převažuje smrk s příměsí buku a jedle, na extrémních stanovištích jeřáb a
bříza

Cílová skladba:

smrk 8, buk 2, jedle, bříza, jeřáb

Ohrožení porostů:

silné ohrožení větrem, sněhem a jinovatkou, půdy ohroženy erozí

Funkce lesa:

účelová

Produkce:

nepatrná

Lesní typ:

7Z2 – zakrslá buková smrčina třtinová

7K – kyselá smrková bučina
Rozšíření:

hornatiny v nadmořských výškách 900 – 1050 m n.m.

Podloží:

kyselé horniny – žuly, ruly, svory, fylity
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Půdy:

středně hluboké až hluboké, hlinitopísčité, někdy značně skeletovité,
čerstvě vlhké

Půdní typy:

výrazný humusový podzol a kryptopodzol

Přirozená skladba:

převaha smrku, méně zastoupen buk, málo jedle

Cílová skladba:

smrk 8, buk 2, jedle

Ohrožení porostů:

silné ohrožení větrem, sněhem a jinovatkou

Funkce lesa:

hospodářská

Produkce:

nižší

Lesní typ:

7K3 - kyselá buková smrčina třtinová

C.II.5.2. Fauna
Vzhledem k termínu zpracování oznámení (listopad – prosinec 2005) nemohl být proveden
vlastní terénní zoologický průzkum. Veškeré dále uvedené údaje, vztahující se k zájmovému
území, jsou převzaty z publikovaných i nepublikovaných zdrojů.
FLASAR (1996) zpracoval faunu měkkýšů (Gastropoda a Bivalvia) Ještědského hřbetu včetně
širšího okolí. Do své obsáhlé studie zahrnul kromě vlastního výzkumu v letech 1993-1995 rovněž
starší literární údaje a nálezy uložené v Severočeském muzeu v Liberci a v Národním muzeu
v Praze. Z celého sledovaného území uvádí 117 druhů měkkýšů (107 druhů Gastropoda a 10
druhů Bivalvia). Z velkého množství zkoumaných lokalit v celém Ještědském hřbetu se
k zájmovému území lyžařského areálu přímo vztahují dvě: vrch Ještěd a Výpřež. Z těchto lokalit
uvádí autor celkem 24 druhů plžů (Gastropoda), uvedených v následujícím seznamu:
CARYCHIIDAE
Carychium tridentatum (Risso)
COCHLICOPIDAE
Cochlicopa lubrica (O.F.Müll.)
VALLONIIDAE
Acanthinula aculeata (O.F.Müll.)
DISCIDAE
Discus rotundatus (O.F.Müll.)
EUCONULIDAE
Euconulus fulvus (O.F.Müll.
VITRINIDAE
Vitrina pellucida (O.F.Müll.)
Semilimax semilimax (Férussac)
Semilimax kotulai (West.)
Eucobresia diaphana (Drap.)
ZONITIDAE
Vitrea transsylvanica (Clessin)
Vitrea crystallina (O.F.Müll.)
Aegopinella pura (Alder)
Aegopinella nitens (Michaud)
Perpolita hammonis (Ström)
LIMACIDAE
Limax cinereoniger Wolf
Malacolimax tenellus (O.F.Müll.)
AGRIOLIMACIDAE
Deroceras agreste (L.)
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ARIONIDAE
Arion subfuscus (Drap.)
Arion silvaticus Lohm.
Arion intermedius Normand
HYGROMIIDAE
Trichia hispida (L.)
Monachoides incarnatus (O.F.Müll.)
HELICIDAE
Arianta arbustorum (L.)
Helicigona lapidica (L.)

Jako význačné a vzácné jsou uvedeny tyto druhy:
Semilimax kotulai (West.) – obyvatel vlhkých a chladných horských lesů, význačný druh našich
hor. Na Ještědském hřbetu nalezen pouze na dvou lokalitách.
Vitrea transsylvanica (Clessin) – karpatský druh, nalezený na Ještědském hřbetu na pěti
lokalitách.
Arion intermedius Normand – druh se západoevropským rozšířením, známý u nás dosud jen ze
severozápadních Čech. Nálezy na Ještědském hřbetu potvrzují jeho více méně souvislý výskyt
v severních Čechách.
Výzkum stejnonožců (Isopoda) Ještědského hřbetu provedla FLASAROVÁ (1996). Z celkového
počtu 26 druhů zjištěných na Ještědském hřbetu uvádí z lokality Výpřež – Ještěd 8 široce
rozšířených a hojných druhů, které se vyskytují na řadě dalších lokalit Ještědského hřbetu. Jde o
následující druhy:
LIGIIDAE
Ligidium hypnorum (Cuvier)
TRICHONISCIDAE
Trichoniscus pusillus Brandt
ONISCIDAE
Oniscus asellus L.
TRACHELIPOPIDAE
Protracheoniscus politus (C.L.Koch)
Trachelipus ratzeburgi (Brandt)
Porcellium conspersum (C.L.Koch)
Porcellio scaber Latr.
Porcellio spinicornis Say

Základní entomologický průzkum Přírodního parku Ještěd provedl ČTVRTEČKA (1996, 1999).
Autor sledoval v letech 1994-95 šváby (Blattodea), škory (Dermaptera), dlouhošíjky
(Raphidioptera), síťokřídlé (Neuroptera), srpice (Mecoptera) a zejména brouky (Coleoptera) na
19 lokalitách, které byly vybrány tak, aby pokud možno reprezentovaly členitost rozsáhlého
zkoumaného území a jeho biotopovou pestrost. V zájmovém území provedl orientační průzkum
ve vrcholové části Ještědu na následujících biotopech:
•

zbytky autochtonní smrčiny západně od vrcholu, 1 000 m n. m.;

•

nelesní enkláva porostlá převážně mrkvovitými rostlinami u chaty Ještědka, 920 m n. m.;

•

suťové pole na jihovýchodních svazích, 950 m n. m.

Z těchto lokalit uvádí 59 druhů brouků (Coleoptera), uvedených v následujícím přehledu (druhy
nejsou v uvedené práci členěné podle jednotlivých biotopů):
CARABIDAE – STŘEVLÍKOVITÍ
Abax parallelepipedus Pill et Mitt.
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Amara lunicollis Schdt.
Carabus auronitens F.
Carabus hortensis L.
Carabus intricatus L.
Carabus linnei Panz.
Carabus problematicus Hbst.
Carabus violaceus L.
Cychrus attenuatus F.
Cychrus caraboides L.
Cymindis humeralis (Fourcr.)
Leistus piceus Fröl.
Platynus assimilis (Payuk.)
Pterostichus diligens (Sturm)
Pterostichus unctulatus (Duft.)
Trichotichnus laevicollis (Duft.)
SILPHIDAE – MRCHOŽROUTOVITÍ
Nicrophorus vespilloides Hbst.
Oiceoptoma thoracica (L.)
LEIODIDAE
Catops coracinus Kellner
Catops nigricans (Spence)
Catops nigrita Erich.
Sciodrepoides watsoni (Spence)
SCAPHIDIIDAE
Scaphisoma agaricum (L.)
GEOTRUPIDAE – CHROBÁKOVITÍ
Anoplotrupes stercorosus (Scriba)
SCARABAEIDAE – VRUBOUNOVITÍ
Aphodius depressus (Kug.)
ELATERIDAE – KOVAŘÍKOVITÍ
Ctenicera cuprea (F.)
Limonius aeneoniger (DeG.)
LYCIDAE
Lygistopterus sanquineus (L.)
CANTHARIDAE – PÁTEŘÍČKOVITÍ
Absidia pilosa (Payk.)
Cantharis pagana Rosenh.
Rhagonycha fulva (Scop.)
COCCINELIDAE
Propylaea quatuordecimguttata (L.)
LATRIDIIDAE
Lathridius minutus (L.)
OEDEMERIDAE – STEHENÁČOVITÍ
Oedemera virescens (L.)
PYROCHROIDAE
Schizotus pectinicornis (L.)
CERAMBYCIDAE – TESAŘÍKOVITÍ
Anastrangalia sanquinolenta (L.)
Corymbia rubra (L.)
Evodinus clathratus (F.)
Oxymirus cursor (L.)
Pachytodes cerambyciformis (Schr.)
Saperda scalaris (L.)
Saphanus piceus (Laich.)
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Stenurella melanura (L.)
CHRYSOMELIDAE – MANDELINKOVITÍ
Cryptocephalus aureolus Suff.
Chrysolina polita (L.)
Lochmaea capreae (L.)
Timarcha metallica (Laich.)
Crepidodera aurata (Marsh.)
CURCULIONIDAE – NOSATCOVITÍ
Anthonomus rubi (Hbst.)
Deporaus betulae (L.)
Gymnetron antirrhini (Payk.)
Otiorhynchus niger (F.)
Otiorhynchus nodosus (O.F.Müll.)
Otiorhynchus ovatus (L.)
Phyllobius argentatus (L.)
Phyllobius calcaratus (F.)
Polydrusus amoenus (Germ.)
Rhinomias forticornis (Bohem.)
Strophosoma melanogrammum (Forst.)

Významnější druhy:
Carabus problematicus Hbst. (Carabidae) – po celém území ojedinělý, lokálně hojný v lesích
pahorkatin a hor. Zvláště chráněný v kategorii druhů ohrožených.
Cychrus attenuatus F. (Carabidae) – v původních horských lesích, vzácnější druh. Zařazen do
skupiny reliktních druhů, které žijí pouze v přirozených, nepříliš poškozených ekosystémech.
Saphanus piceus (Laich.) (Cerambycidae) – vývoj v listnatých i jehličnatých stromech, od nížin
do hor, všude vzácný.
Bezobratlé kamenité suti na Ještědu zkoumali RŮŽIČKA et al. (1989). Materiál byl sbírán
v holých sutích, v jednom poli na severním a v jednom na jižním úbočí. V každém poli byly
umístěny tři pasti, a to od 25.10.1986 do 22.8.1987. Dvě pasti byly vždy umístěny při okraji
suťového pole, jedna v jeho středu. Ke sběru materiálu použili modifikované zemní suťové pasti,
které sestávají z válcovité nádoby z novoduru, k jejímuž hornímu okraji je připojena deska o
rozměrech 25 x 30 cm. Nádoba má vnitřní průměr 10,5 cm, je hluboká 13 cm. Konzervační
tekutinu tvořil vodný roztok 20 % glycerolu, 7 % formaldehydu a deseti kapek smáčedla. Pasti
byly umístěny 0,5 – 1 m hluboko v suti a ponechány zde po celý rok. Materiál pavouků byl
doplněn namátkovým individuálním sběrem.
V materiálu ze zemních pastí byli nejpočetněji zastoupeni brouci a dvoukřídlí, méně početněji
pavouci a sekáči, ojediněle i druhy z jiných skupin. Chvostoskoci a roztoči nebyli počítáni.
Dvoukřídlí byli zastoupeni převážně druhem Chionea araneoides Dalman; ostatní druhy nebyly
determinovány. Pavouky zpracoval V. Růžička, brouky J. Boháč, dvoukřídlé O. Syrovátka a
sekáče L. Klimeš.
Autoři uvádějí ve své práci následující druhy s připojeným komentářem:
Pavouci (Araneae)
Sitticus rupicola (C.L.K.) – 3 ex.
Clubiona alpicola Kulcz. – 2 ex.
Tegenaria silvestris (L.K.) – 1 ex.
Theridion bellicosum Sim. – 3 ex.
Centromerus pabulator (O.P.-Cbr.) – 2 ex.
Lepthyphantes notabilis – Kulcz. – 1 ex.
Micrargus herbigradus (Bl.) – 4 ex.
Wideria capito (Westr.) – 1 ex.
Wideria cuculata (C.L.K.) – 1 ex.
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Wubanoides longicornis Eskov – 7 ex.

Druhy T. bellicosum, M. herbigradus a L. notabilis byly zastiženy v severně exponované suti,
ostatní druhy v jižně exponované. C. alpicola, T. bellicosum a L. notabilis jsou typické litobiontní
druhy, které se vyskytují prakticky výhradně v kamenitých biotopech. Velmi vzácným druhem je
W. capito, který má zřejmě rovněž velmi úzkou vazbu ke kamenitým biotopům.
Nejpozoruhodnějším nálezem je však sedm exemplářů druhu Wubanoides longicornis z čeledi
Linyphiidae. Jedná se o první nález tohoto druhu nejen v bývalém Československu, ale i v celé
střední Evropě. Na Ještědu byly všechny exempláře nalezeny v jediné pasti, která byla umístěna
při okraji jižně exponovaného suťového pole ve vrstvě štěrku pod větším kamenným blokem.
Tento druh se vyskytuje v oblasti středního a dolního Jeniseje, v severním a polárním Uralu a
v prostoru západně od polárního Uralu směrem k Barentsovu moři. Žije na kamenitých březích
potoků, řek a moře. Wubanoides longicornis je typickým příkladem glaciálního reliktu.
Sekáči (Opiliones)
Mitopus morio (F.) – 1 ex.
Paranemastoma quadripunctatum (Perty) – 5 ex.
Platybunus bucephalus (C.L.Koch) – 4 ex.

Brouci (Coleoptera
Nebria brevicollis (F.) – 1 ex.
Pterostichus negligens (Sturm) – 4 ex.
Olophrum assimile Payk. – 1 ex.
Omalium caesum Grav. – 1 ex.
Leptusa flavicornis Brancsik – 7 ex.
Atheta pallidicornis Thoms. – 2 ex.
Atheta triangulum (Kr.) – 1 ex.
Atheta livida Muls. et Rey – 1 ex.
Rhizophagus dispar Payk. – 29 ex.
Coccinella septempunctata L. – 3 ex.
Timarcha metallica Laich. – 1 ex.

Pouze v severně exponované suti byl zjištěn horský druh P. negligens, podhorské druhy L.
flavicornis a T. metallica a druhy vázané na vlhké a chladné mikroklima (O. assimile, druhy rodu
Atheta). Pouze v jižně exponované suti byl zjištěn střevlík N. brevicollis. Eurytermní druhy R.
dispar a C. septempunctata byly zjištěny v obou sutích.
Dvoukřídlí (Diptera)
Vedle poměrně nepočetného materiálu ostatních dvoukřídlých, který nebyl určen, zaslouží si
pozornost bohatý výskyt pavoučnice Chionea araneoides Dalman (Limoniidae). Jde o
chladnomilný druh, vyskytující se v severní Evropě a ve vyšších a vysokých polohách střední
Evropy.
Faunu brouků (Coleoptera) sutí vrcholové části Ještědu zkoumali RŮŽIČKA & VONIČKA
(1999). Materiál byl získáván metodou zemních pastí, které byly umístěny na strmé suti na jižním
a jihovýchodním svahu, v nadmořské výšce 920–980 m. Instalováno bylo sedm pastí s návnadou.
V suti byly rozmístěny kónické plastové kelímky o horním průměru 9 cm a hloubce 10 cm, kryté
pletivem a přikryté plechovou stříškou na ochranu před stékající vodou. Uvnitř byla v menším
kelímku zavěšena návnada - kombinace syrového rybího masa a zrajícího sýru (romadur či
jihočeský zrající sýr). Jako fixáž byl použit roztok propylenglykolu (komerční název Fridex Eko)
a vody v poměru 1:1.
Pasti byly instalovány od 2.10.1996 do 4.6.1998, přehled jednotlivých termínů vybírání je uveden
v tabulce.
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Materiál byl po vytřídění uložen v 75% ethanolu. Jeho reprezentativní část je vypreparována
nasucho a uložena ve sbírkách obou autorů, část je deponována též ve sbírkách Severočeského
muzea v Liberci.
Determinace materiálu byla provedena následujícími specialisty: J. Janák (Staphylinidae), D.
Král (Scarabaeidae), P. Průdek (Cryptophagidae), J. Růžička (Silphidae, většina Leiodidae), D.
Trávníček (Hydrophilidae) a P. Vonička (Carabidae). Neurčena zůstala většina materiálu
drabčíků z podčeledi Aleocharinae. Nejpočetněji byli v pastech zastoupeni brouci čeledi
Leiodidae (podčeledi Cholevinae).
Komentovaný přehled význačnějších nálezů:
Pterostichus (Cryobius) negligens (Sturm, 1824) (Carabidae) – vzácný studenomilný druh,
mozaikovitě rozšířený, žijící v kamenných sutích severních expozic hor a pahorkatin a
v alpínském pásmu středoevropských hor (HŮRKA, 1996), reliktní druh (HŮRKA, VESELÝ &
FARKAČ, 1996). Ze sutí na Ještědu jej také udávají RŮŽIČKA et al. (1989).
Catops longulus Kellner, 1846 (Leiodidae) – v Čechách vzácněji se vyskytující druh, nalézaný
často ve vstupních partiích jeskyní či v norách savců, pravidelně také v sutích
(SZYMCZAKOWSKI, 1961, RŮŽIČKA, 1996).
Omalium validum Kraatz, 1858 (Staphylinidae) – lokální a vzácný druh, sbíraný u krtků,
pravidelně nalézán rovněž v jeskyních (JANÁK, 1993).
Tachinus (Tachinus) rufipennis Gyllenhal, 1810 (Staphylinidae) – v Čechách vzácný druh, nověji
hlášen ze sutí v Českém středohoří (RŮŽIČKA et al. 1989).
Leptusa (Oligopisalia) flavicornis Brancsik, 1874 (Staphylinidae) – vzácný chladnomilný lesní
druh, v Čechách sbírán hlavně v Krkonoších a na Šumavě, rovněž i v sutích (SMETANA 1973,
RŮŽIČKA et al. 1989).
Tabulka 34: Přehled jednotlivých druhů brouků (Coleoptera), sebraných metodou zemních pastí v období
2.10.1996 – 4.6.1998 v sutích na lokalitě Ještěd.
číslo odběru
datum odběru
počet pastí
Carabidae
Pterostichus aethiops (Panzer, 1797)
Pterostichus negligens (Sturm, 1824)
Hydrophilidae
Cercyon unipunctatus (Linneaus, 1758)
Silphidae
Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824
Nicrophorus vespillo (Linneaus, 1758)
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784
Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)
Leiodidae
Catops longulus Kellner, 1846
Catops nigricans (Spence, 1815)
Catops nigrita Erichson, 1837
Catops subfuscus subfuscus Kellner, 1846
Catops tristis tristis (Panzer, 1794)
Choleva cisteloides (Frölich, 1799)
Choleva glauca Britten, 1918
Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815)
Staphylinidae
Acidota cruentata (Mannerheim, 1831)
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12.11.1996
7

2
3
4
5
6.7. 1997 15.8.1997 21.10.1997 4.6. 1998
7
7
7
7
1
1

4
1

1
1
17
48
81

9

1
5
1

1
2
44
6
1

celkem

1
128

1
2
56
6

12

13

2
1
22
48
157
5
1
141

1

1

2
67
2

3

2
1

strana 87

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)
Leptusa flavicornis Brancsik, 1874
Omalium caesum Gravenhorst, 1806
Omalium validum Kraatz, 1858
Philonthus tenuicornis Rey, 1853
Proteinus atomarius Erichson, 1840
Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792)
Proteinus ovalis Stephens, 1832
Quedius mesomelinus (Marsham, 1802)
Tachinus rufipennis Gyllenhal, 1810
Scarabaeidae
Aphodius depressus (Kugelann, 1792)
Cryptophagidae
Cryptophagus deubeli Ganglbauer, 1897
celkem ex.
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1
6
2

1
1
3
1

1
7
5
2
4
11
3
1
4
2

1

1

14
33

33
524

1
3

2
3
7

1
4
2

1
1

13

7
15

10
354

2
109

Dodatečně byl z těchto sběrů určen skromný vzorek pavouků (det. A. Kůrka, 2001). V rámci
průzkumu brouků byly v suti nalezeny čtyři druhy pavouků:
Pardosa sordidata – vzácný relikt I. řádu
Clubiona alpicola – horský druh, vzácný relikt I. řádu
Callobius claustrarius – hojný expanzivní druh
Cicurina cicur – hojný expanzivní druh

Základní kvalitativní ornitologický průzkum Přírodního parku Ještěd provedl v hnízdním období
v letech 1994-95 NEVRLÝ (1996). V celém sledovaném území byl doložen výskyt 108 druhů
hnízdících ptáků. Bylo potvrzeno, že z hlediska avifaunistického jsou nejcennější smíšené a
listnaté lesy, kde byla i nejvyšší druhová diverzita ptačích populací.
Výskyt jednotlivých druhů nelze v mnohých případech vzhledem k jejich značné schopnosti
migrace situovat na konkrétní přesně vymezený prostor. To se týká především některých lesních
druhů, obývajících rozsáhlé lesní komplexy Ještědského hřbetu. Hnízdiště těchto druhů se často
každým rokem mění, podle momentálních podmínek k hnízdění (rušení, potravní nabídka apod.)
Ze zájmového prostoru sportovního areálu a z území souvisejícího je doložen nebo je
pravděpodobný hnízdní výskyt následujících druhů:
NONPASSERIFORMES - NEPĚVCI
•
•
•
•
•
•
•
•

Buteo buteo – káně lesní – nejhojnější dravec ve sledovaném území, odhad několik desítek
párů, v zájmovém území pravděpodobné hnízdění
Accipiter nisus – krahujec obecný – dle četnosti pozorování je relativně hojným dravcem,
odhad minimálně 10 hnízdících párů. V zájmovém území pravděpodobně hnízdí, pozorován
např. pod Pláněmi.
Falco tinnunculus – poštolka obecná – pravidelně zastižena i v hřebenových partiích,
ojediněle zde i hnízdí, většinou sem zalétá za potravou z níže položených hnízdišť. Běžným
lovištěm jsou i odlesněné plochy lyžařských tratí na východním svahu Ještědu.
Columba palumbus – holub hřivnáč – běžně se vyskytující a hnízdící druh v lesních porostech
Bubo bubo – výr velký – hnízdění nebylo potvrzeno, ale v dubnu 1993 byla nalezena mrtvá
adultní samice pod dráty lanovky v horní třetině trasy z Hanychova na Ještěd. Během
průzkumu byly dvakrát nalezeny vývržky v kamenném moři na severním svahu Ještědu.
Cuculus canorus – kukačka obecná – obecně rozšířený druh v různých nadmořských výškách
Picus viridis – žluna zelená – poměrně rozšířený druh, vyskytující se i v hřebenových partiích
Picus canus – žluna šedá – nehojně se vyskytuje v nižších polohách, zjištěna v lesních
porostech u Horního Hanychova
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Dryocopus martius – datel černý – relativně hojný druh, žije i v druhotných smrkových
monokulturách, převaha rozšíření je ale ve smíšených nebo bukových lesích
Dendrocopos major – strakapoud velký – běžně rozšířen ve všech polohách lesních celků

PASSERIFORMES – PĚVCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficedula hypoleuca – lejsek černohlavý – žije běžně ve všech typech i uzavřených lesních
komplexů, hnízdí i ve smrčinách na kamenných polích pod vrcholem Ještědu
Sylvia borin – pěnice slavíková – běžný druh v celém území, převaha rozšíření v nižších
polohách
Sylvia atricapilla – pěnice černohlavá – běžný druh, rozšířený i v hřebenových polohách
Phylloscopus collybita – budníček menší – obecně rozšířený ve vhodných lesních biotopech
všech výškových stupňů
Phylloscopus trochilus – budníček větší – hojný obyvatel celého území, hnízdí i v porostech
na suťových polích vrcholu Ještědu, kde bylo nalezeno hnízdo
Phylloscopus sibilatrix – budníček lesní – hnízdí především v bukových porostech
Regulus regulus – králíček obecný – běžně hnízdí ve smrkových porostech v celém území
Turdus philomelos – drozd zpěvný – velmi hojný obyvatel lesů všech poloh
Turdus merula – kos černý - zcela běžný druh zejména v jehličnatých lesích
Saxicola rubetra – bramborníček hnědý – vystupuje až na hřebeny, hnízdí např. Na Pláních a
na lyžařských sjezdových tratích.
Erithacus rubecula – červenka obecná – velmi hojný druh vlhčích lesních porostů
Phoenicurus ochruros – rehek domácí – hnízdí mj. i na suťových polích Ještědu
Prunella modularis – pěvuška modrá – pravidelně hnízdí ve všech výškových stupních
Troglodytes troglodytes – střízlík obecný – běžný druh lesních a křovinatých biotopů
Parus major – sýkora koňadra – obecně rozšířený druh ve všech typech lesa
Parus ater – sýkora uhelníček – běžně hnízdí ve všech výškových stupních jehličnatých a
smíšených lesních porostů
Parus cristatus – sýkora parukářka – pravidelně se vyskytující druh smrkových lesů
s převahou rozšíření ve vyšších polohách
Parus palustris – sýkora babka – běžný druh lesních sýkor
Aegithalos caudatus – mlynařík dlouhoocasý – nehojně hnízdí na rozhraní uzavřených
porostů v okrajovém lemu křovin
Sitta europaea – brhlík lesní – hojný druh zejména starších listnatých a smíšených lesů všech
výškových stupňů
Certhia familiaris – šoupálek dlouhoprstý – dosti hojný ve vyšších polohách jehličnatých
porostů
Carduelis spinus – čížek lesní – ve vyšších a středních polohách jehličnatých lesů pravidelný
výskyt v hnízdním období
Carduelis cannabina – konopka obecná – nehojně, ale pravidelně hnízdí ve vhodných
biotopech ve všech výškových stupních
Carduelis flammea – čečetka obecná – objeveno jediné hnízdiště na kamenitém svahu ve
vrcholové partii Ještědu (PP Terasy Ještědu)
Pyrrhula pyrrhula – hýl obecný – pravidelně, ale nehojně hnízdí především v mladších
smrkových nebo smíšených porostech, hnízdo nalezeno na severovýchodním svahu pod
vrcholem Ještědu a v dolní části sportovního areálu
Fringilla coelebs – pěnkava obecná – patrně nejhojnější pěvec území téměř ve všech druzích
lesů
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Emberiza citrinella – strnad obecný – hnízdí i v hřebenových partiích, hojnější je ale v nižších
polohách
Anthus trivialis – linduška lesní – pravidelně hnízdí na okrajích jehličnatých nebo smíšených
lesů a na pasekách bez ohledu na nadmořskou výšku
Anthus pratensis – linduška luční – v hnízdním období nalezen pouze na dvou lokalitách, obě
v zájmovém území: zamokřená paseka pod vlastním vrcholem Ještědu a lyžařská sjezdovka
východně od Černého vrchu
Corvus corax – krkavec velký – v oblasti přírodního parku hnízdí minimálně 3-4 páry.
Nucifraga caryocatactes – ořešník kropenatý – nehojně, ale pravidelně hnízdí v nižších a
hustých jehličnatých porostech středních a vyšších poloh. Pozorován např. na jižních svazích
Černého vrchu.
Garrulus glandarius – sojka obecná – velmi hojně hnízdí ve všech typech uzavřených lesních
celků, hnízdo nalezeno např. ve střední části Hlubockého hřebene.

Z uvedeného výčtu zjištěných druhů patří ke zvláště chráněným následující druhy:
•
•
•
•
•

Accipiter nisus – krahujec obecný – silně ohrožený
Bubo bubo – výr velký – ohrožený
Saxicola rubetra – bramborníček hnědý – ohrožený
Corvus corax – krkavec velký – ohrožený
Nucifraga caryocatactes – ořešník kropenatý - ohrožený

Výsledky desetiletého chiropterologického výzkumu Ještědského hřbetu a okolí v letech 1989 1999 publikoval HORÁČEK (2000).
Z Hanychovské jeskyně, která se nachází ze sledovaných lokalit nejblíže lyřařského areálu a
okolních lesních porostů uvádí následující výsledky:
Celkem bylo zastiženo 9 druhů, z toho v zimním období 7 a v letním období všechny prokázané
druhy (8 druhů odchytem, 1 detektorováním).
V zimním období jsou střídavě dominantními druhy Plecotus auritus (netopýr ušatý), Myotis
myotis (n. velký), Myotis daubentonii (n. vodní), Myotis mystacinus (n. vousatý), Myotis brandtii
(n. Brandtův) a Myotis nattereri (n. řasnatý). Z dalších druhů se zde vyskytuje Eptesicus nilssonii
(n. severní). Ze sledování z posledních deseti let je patrný značný nárůst početnosti, pouze u
druhu Plecotus auritus (n. ušatý) dochází v roce 1995 až 1997 k poklesu v důsledku několika
mírných zim, kdy tento druh využívá jen mělké úkryty, zejména skalní štěrbiny, a proto v
jeskyních není nalezen tak často.
V letním období zde při odchytech zpočátku (srpen až září) dominuje Myotis daubentonii (n.
vodní) a Myotis myotis (n. velký). V pozdějším období, od září do listopadu, tyto druhy v jejich
dominantním postavení vystřídá Plecotus auritus (n. ušatý) a nakonec Myotis nattereri (n.
řasnatý). V hojném počtu se objevují jedinci druhu Myotis brandti (n. Brandtův), dále byly
zjištěny druhy Myotis mystacinus (n. vousatý), Myotis bechsteinii (n. velkouchý) a Eptesicus
nilssonii (n. severní). Ojediněle byl v roce 1999 zastižen adultní samec druhu Myotis emarginatus
(n. brvitý). Detektorováním zde byl opakovaně zjištěn lovící Nyctalus leisleri (n. stromový),
Nyctalus noctula (n. rezavý) a Eptesicus serotinus (n. večerní).
Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb. pro Sportovní
areál Ještěd zpracovala v roce 2000 firma ASANO, spol. s r.o. Součástí dokumentace je
zoologický průzkum.
Entomologický průzkum byl zahájen na podzim roku 1997, kdy byl uskutečněn jeden sběr na
konci října a v roce 1998 bylo na terénní práce navázáno. Průzkum byl zaměřen na epigeickou
faunu bezobratlých živočichů. Základní metodou získávání vzorků byly zemní pasti
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s konzervačním médiem na bázi etylenglykolu (směs Fridexu a piva v poměru 1:1) s měsíčním
intervalem odběru. Celkem bylo instalováno 15 pastí na pěti následujících lokalitách:
•
•
•
•
•
•

Horní cesta na Liberecké sjezdovce (smrčina) (3 ks)
Nad „Václavákem“ vpravo (2 ks)
Vrchol Černého kopce (Skalka) (3 ks)
Slalomový svah pod požární cestou (3 ks)
Nad stávajícím lyžařským vlekem Pod lany (3 ks)
lokalita neuvedena (1 ks)

Pro všechny následující údaje platí lgt. J. Rous, det. V. Vysoký.
Uvedeny jsou pouze vzorky determinované do druhu.
Přehled zjištěných druhů
1. ZP-1: horní cesta na Liberecké sjezdovce (12.6. a 1.7.1998)
COLEOPTERA: CARABIDAE
Carabus auronitens F.
Carabus hortensis L.
Carabus linnei Panz.
Carabus problematicus Hbst.
Nebria brevicollis (F.)
Pterostichus burmeisteri Heer
Pterostichus oblongopunctatus (F.)
Pterostichus unctulatus (Duft.)
Trechus pulchellus Putz.
COLEOPTERA: LEIODIDAE: CHOLEVINAE
Catops nigrita Er.
Sciodrepides watsoni (Spence)
COLEOPTREA: SILPHIDAE
Nicrophorus vespilloides Hbst.
HYMENOPTERA: FORMICOIDEA
Myrmica ruginodis Nylander
2. ZP-2: Nad „Václavákem“ (12.6. a 1.7.1998)
COLEOPTERA: CARABIDAE
Calathus micropterus (Duft.)
Carabus auronitens F.
Carabus linnei Panz.
Cychrus caraboides (L.)
Poecilus cupreus (L.)
Pterostichus burmeisteri Heer
Pterostichus niger (Schall.)
Pterostichus oblongopunctatus (F.)
Pterostichus unctulatus (Duft.)
Trechus pulchellus Putz.
Trichotichnus laevicollis (Duft.)
HYMENOPTERA: FORMICOIDEA
Camponotus herculeanus L.
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Formica fusca L.
Formica lemani Bondroit
Myrmica ruginodis Nylander
3. ZP-3: vrchol Černého kopce (Skalka) (12.6. a 1.7.1998)
COLEOPTERA: CARABIDAE
Carabus auronitens F.
Carabus linnei Panz.
Carabus nemoralis O.F.Müller
Pterostichus aethiops (Panz.)
Pterostichus burmeisteri Heer
Pterostichus oblongopunctatus (F.)
Pterostichus unctulatus (Duft.)
Trichotichnus laevicollis (Duft.)
COLEOPTERA: LEIODIDAE: CHOLEVINAE
Catops coracinus Kellner
COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE
Rhagium bifasciatum F.
HYMENOPTERA: FORMICOIDEA
Camponotus herculeanus L.
Formica lemani Bondroit
Formica sanguinea Latr.
Leptothorax acervorum (F.)
Myrmica ruginodis Nylander
4. ZP-4: slalomový svah pod požární cestou (12.6. a 1.7.1998)
COLEOPTERA: CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Pill.)
Calathus micropterus (Duft.)
Carabus auronitens F.
Carabus linnei Panz.
Notiophilus biguttatus (F.)
Pterostichus aethiops (Panz.)
Pterostichus burmeisteri Heer
Pterostichus oblongopunctatus (F.)
Pterostichus unctulatus (Duft.)
Trechus pulchellus Putz.
Trichotichnus laevicollis (Duft.)
HYMENOPTERA: FORMICOIDEA
Myrmica ruginodis Nylander
5. ZP-5: nad stávajícím vlekem „Pod lany“ (12.6. a 1.7.1998)
COLEOPTERA: CARABIDAE
Carabus linnei Panz.
Carabus nemoralis O.F.Müller
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Carabus problematicus Hbst.
COLEOPTERA: LEIODIDAE: CHOLEVINAE
Catops nigrita Er.
Catops picipes (F.)
Sciodrepides watsoni (Spence)
COLEOPTERA: SILPHIDAE
Nicrophorus interruptus Steph.
Nicrophorus vespilloies Hbst.
COLEOPTERA: GEOTRUPIDAE
Anoplotrupes stercorosus (Scriba)
HYMENOPTERA: FORMICOIDEA
Formica lemani Bondroit
Myrmica ruginodis Nylander
6. ZP-6: lokalita neuvedena (1.7.1998)
COLEOPTERA: CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Pill.)
Carabus linnei Panz.
Carabus nemoralis O.F.Müller
Pterostichus burmeisteri Heer
COLEOPTERA: LEIODIDAE: CHOLEVINAE
Sciodrepides watsoni (Spence)
Většina zjištěných druhů patří k hojným lesním druhům, všeobecně rozšířeným v lesních
porostech horských a podhorských oblastech.
Carabus problematicus je zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený.
Mravenci rodu Formica (F. fusca, F. lemani, F. sanquinea) jsou zvláště chráněné v kategorii
ohrožený.
V dokumentaci je dále uvedeno, že doplňující sběrnou metodou pro epigeickou složku
entomofauny byl individuální sběr pomocí exhaustoru a zahradnických hrabiček. Tímto
způsobem byl údajně získáván edafon ze všech habitatů: sbíráno bylo pod kameny, v lesní
hrabance, u paty kmenů stromů, byly vyšlapávány břehy potoků a příkopů u cesty. Ve výsledcích
ale není uveden jediný exemplář získaný z těchto sběrů; jsou zde uvedeny výhradně sběry ze
zemních pastí.
Dále autoři uvádějí, že akvatická fauna byla získávána jedinou metodou – sběrem sítem
z příkopu. Opět není v soupisu nálezů uveden jediný zástupce akvatické fauny.
Z výše uvedeného se lze oprávněně domnívat, že veškeré výsledky entomologického průzkumu
pocházejí ze dvou odběrů zemních pastí a jiné metody nebyly použity a jsou pouze deklarovány
v metodice.
Průzkum obratlovců sestává z prostého seznamu druhů obojživelníků, plazů, ptáků a savců bez
jakéhokoliv komentáře. Není uvedena metodika průzkumu, zjištěné druhy nejsou lokalizovány,
není dokonce uveden ani autor průzkumu.
Přehled druhů obratlovců uvedených v dokumentaci:
AMPHIBIA – OBOJŽIVELNÍCI
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Rana temporaria – skokan hnědý
REPTILIA – PLAZI
Anguis fragilis – slepýš křehký
Lacerta agilis – ještěrka obecná
AVES - PTÁCI
Accipiter gentilis – jestřáb lesní
Anthus trivialis – linduška lesní
Buteo buteo – káně lesní
Carduelis cannabina – konopka obecná
Carduelis chloris – zvonek zelený
Caduelis spinus – čížek lesní
Cuculus canorus – kukačka obecná
Dendrocopos major – strakapoud velký
Dryocopus martius – datel černý
Emberiza citrinella – strnad obecný
Erithacus rubecula – červenka obecná
Ficedula hypoleuca – lejsek černohlavý
Fringilla coelebs – pěnkava obecná
Motacilla cinerea – konipas horský
Parus caeruleus – sýkora modřinka
Parus major – sýkora koňadra
Passer montanus – vrabec polní
Phasianus colchicus – bažant obecný
Phoenicurus ochruros – rehek domácí
Phylloscopus collybita – budníček menší
Phylloscopus trochilus – budníček větší
Prunella modularis – pěvuška modrá
Regulus regulus – králíček obecný
Sturnus vulgaris – špaček obecný
Sylvia atricapilla – pěnice černohlavá
Sylvia curruca – pěnice pokřovní
Troglodytes troglodytes – střízlík obecný
Turdus merula – kos černý
Turdus philomelos – drozd zpěvný
Turdus pilaris – drozd kvíčala
MAMMALIA – SAVCI
Apodemus flavicollis – myšice lesní
Capreolus capreolus – srnec obecný
Clethrionomys glareolus – norník rudý
Microtus arvalis – hraboš polní
Sciurus vulgaris – veverka obecná
Sorex araneus – rejsek obecný
Talpa europaea – krtek obecný
Vulpes vulpes – liška obecná
Z uvedených obralovců patří mezi zvláště chráněné druhy slepýš křehký, ještěrka obecná (silně
ohrožené), jestřáb lesní a veverka obecná (ohrožené).
V zájmovém prostoru se vyskytují další zvláště chráněné druhy obratlovců (vše P.Vonička
observ., nepubl.):
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AMPHIBIA – OBOJŽIVELNÍCI
Bufo bufo – ropucha obecná – běžně se vyskytující druh v nižších polohách ve vlhčích lesních
porostech v okolí Horního Hanychova. Zvláště chráněný druh v kategorii ohrožených.
Salamandra salamandra – mlok skvrnitý – zjištěn ve fragmentech bukových porostů v zájmovém
území, pozorován např. v roce 2000 v okolí Hanychovského lomu. Zvláště chráněný druh
v kategorii silně ohrožených.
REPTILIA - PLAZI
Lacerta vivipara – ještěrka živorodá – běžně se vyskytující druh, zejména ve vyšších polohách
v pásmu smrkových lesů, na pasekách, ale i na sjezdových tratích. Zvláště chráněný druh
v kategorii silně ohrožených.
AVES – PTÁCI
Corvus corax – krkavec velký – prokázané hnízdění v letech 1999-2000 v Hanychovském lomu
C.II.6. Ekosystémy
V následujících podkapitolách jsou uvedeny charakteristiky vycházející ze zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny:
•

zvláště chráněná území

•

územní systém ekologické stability

•

významné krajinné prvky

•

přírodní parky

Zvláště chráněná území
V § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se uvádí, že území přírodovědecky či
esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná, přitom se stanoví
podmínky jejich ochrany.
Do řešeného území nezasahuje žádné velkoplošné zvláště chráněné území. Z maloplošných
chráněných území se zde vyskytuje Přírodní památka Terasy Ještědu a ve fázi návrhu je přírodní
rezervace Ještědské buky, která také přímo zasahuje do řešeného území.
Přírodní památka je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definována jako
přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných
nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým,
vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností
člověk.
Přírodní památka Terasy Ještědu je umístěná na vrcholu a severním svahu Ještědu k Tetřevímu
sedlu. Rozloha přírodní památky je 120,96 ha a je umístěna v nadmořské výšce 769 – 1012 m n.
m. Přírodní památka Terasy Ještědu byla vyhlášena v roce 1995. jedná se o unikátní komplex
kryoplanačních teras, mrazových srubů a srázů, izolovaných skal, skalních hradeb a dalších
geomorfologických tvarů na severním svahu Ještědu. Sutě jsou významným nalezištěm
bezobratlých živočichů. Vedle typicky horských druhů, jako je střevlík Pterostichus negligens, se
zde vyskytují i glaciální relikty, např. pavouk Wubanoides uralensis.
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Obrázek 12: Vyznačení přírodní památky Terasy Ještědu v zájmovém území

Přírodní památka Terasy
Ještědu

Navržená přírodní
rezervace Ještědské buky

Územní systém ekologické stability
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je územní systém ekologické stability charakterizován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability.
Přehled územního systému ekologické stability v řešeném území je znázorněn na obrázku 13.
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Obrázek 13: Územní systém ekologické stability na území Liberce s vyznačením zájmového území

Legenda:
Biokoridory
Koridor lokální vymezený
Koridor nadregionální
Koridor regionální
Biocentra
Biocentrum nadregionální
Biocentrum regionální
Biocentrum lokální
Do sledovaného území zasahuje nadregionální, regionální i lokální územní systém ekologické
stability. Přehled prvků územního systému ekologické stability zasahujících do řešeného území
uvádí následující tabulka:
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Tabulka 35: Přehled dotčených prvků ÚSES
Č.
24

Název
Ještěd

28

Skalka (Černý kopec)

24/28 Na Pláních (Ještěd – jih)

Biogeografický význam
Regionální biocentrum,
vymezené, vložené v trase
biokoridoru nadregionálního
významu
Místní biocentrum, vymezené,
vložené v trase biokoridoru
nadregionálního významu
Nadregionální biokoridor,
vymezený
Místní biokoridor, vymezený

24/26 U lanovky
/27
26/27 Nad Horním Hanychovem Místní biokoridor, vymezený
(Vrstevnicový)
35/10 Jihozápadní
Nadregionální biokoridor K 19 –
trasa mezofilně bučinná

Současný charakter dotčených pozemků
Lesní půda – lesní pozemky, pozemky
určené k plnění funkcí lesa

Lesní půda – lesní pozemky, pozemky
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa

pozemky
pozemky
pozemky
pozemky

Tabulka 36: Ostatní prvky ÚSES v blízkosti záměru
Č.
9

Název
Ještěd

Biogeografický význam
Regionální biocentrum

10

Padouchov

Regionální biocentrum

23

U kamenných vrat

29

33

34

35

9/34
23/24
28/29
33/9
34/35

Místní biocentrum, vymezené,
vložené v trase biokoridoru
nadregionálního významu
Na Pláních
Místní biocentrum, vymezené,
vložené v trase biokoridoru
nadregionálního významu
Místní biocentrum, vymezené,
vložené v trase biokoridoru
nadregionálního významu
Místní biocentrum, vymezené,
vložené v trase biokoridoru
nadregionálního významu
Náckova louka
Místní biocentrum, vymezené,
vložené v trase biokoridoru
nadregionálního významu
Nadregionální biokoridor K 19 –
trasa mezofilně bučinná
Pod Ještědem (Ještěd – Nadregionální biokoridor,
sever)
vymezený
Na Pláních
Nadregionální biokoridor,
vymezený
Pod Kamennými vraty
Nadregionální biokoridor K 19 –
trasa mezofilně bučinná
Nadregionální biokoridor K 19 –
trasa mezofilně bučinná

77/9 Ploučnický
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Regionální biokoridor RK 662

Současný charakter dotčených pozemků
Lesní půda – lesní pozemky, pozemky
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky, pozemky
určené k plnění funkcí lesa
TTP, ostatní plochy
Lesní půda – lesní pozemky, pozemky
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky, pozemky
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky, pozemky
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky, pozemky
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa
TTP, sady a zahrady
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa
TTP
Lesní půda – lesní pozemky,
určené k plnění funkcí lesa

pozemky

pozemky
pozemky
pozemky
pozemky
pozemky

pozemky
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Významné krajinné prvky
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří
její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady,
stepní trávníky, remíze, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků.
Významným krajinným prvkem ze zákona jsou veškeré lesní porosty v řešeném území, Slunný
potok, který pramení v prostoru sjezdovky Pod lany, a bezejmenný potok na Pláních včetně jejich
přítoků. Významné krajinné prvky registrované orgánem ochrany přírody se na daném území
nevyskytují.
Přírodní parky
Do řešeného území významně zasahuje přírodní park Ještěd. Zahrnuje téměř celý Ještědský hřbet
protažený ve směru SZ – JV v délce asi 22 km. Jeho výměra činí 93,60 km2. Přírodní park Ještěd
byl vyhlášen v roce 1995. Nejvyšším bodem je vrchol Ještědu (1012 m n. m.), nejnižším údolí
Lužické Nisy u Bílého Kostela. Celý Ještědský hřbet pokrýval v minulosti smíšený les, vrchol
Ještědu vystupoval nad hranici lesa jako ostrůvek s alpinským typem vegetace. Imisní zatížení
v 70. a 80. letech 20. století způsobilo odumírání lesa v exponovaných vrcholových polohách
s hlavním dopadem na nepůvodní smrkové monokultury. Kromě lesa patří k nejhodnotnějším
ekosystémům louky s řadou významných rostlinných druhů, např. hořečkem ladním (Gentianella
campestris), hořcem brvitým (Gentianella ciliata), prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis),
p. listenatým (D. longebracteata), bledulí jarní (Leucojum vernum), zvonečníkem černým
(Phyteuma nigrum) a vemeníkem zelenavým (Platanthera chlorantha). Na území parku hnízdí
více než 100 druhů ptáků, mj. i ledňáček říční (Alcedo atthis), bekasina otavní (Gallinago
gallinago), sova pálená (Tyto alba) a chřástal polní (Crex crex). Součástí parku je i dříve
vyhlášený přírodní park Kryštofovo Údolí a pět maloplošných zvláště chráněných území.
V prostoru Sportovního areálu Ještěd je hranice přírodního parku tak, aby do něj centrální část
areálu nezasahovala. Z navrhovaných objektů zasahuje do Přírodního parku Ještěd lanovka
Skalka, rekonstrukce budovy Skalka, restaurace Skalka, chata Černý vrch, přibližovací lanovka
Pláně – Skalka, lanovka Pláně, sjezdovka Nové Pláně a rozvody tlakové vody v prostoru Plání.
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Obrázek 14: Hranice Přírodního parku Ještěd v zájmovém území

Přírodní park Ještěd

Natura 2000
Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jako celistvá
evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní
stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000
tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu
nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Přímo do řešeného území nezasahuje žádné ptačí území ani evropsky významná lokalita.
V blízkosti dolní části sjezdovky Pláně se nachází evropsky významná lokalita Vápenice – Basa.
Lokalita leží v jihovýchodní části Ještědského hřbetu, u obce Proseč pod Ještědem, 5 km severně
od Českého Dubu, 6 km jihozáp. od Liberce, její rozloha je 75,26 ha. Na lokalitě se vyskytují
krasové jeskyně a opuštěné vápencové lomy, sloužící jako sociální místo pro netopýry (zejména
druhu Myotis bechsteinii). Dále se zde nachází mozaika suťových lesů s květnatou bučinou, kde
druh Myotis bechsteinii nachází úkryt, úkryt pro letní kolonie a přirozená loviště. Na tento typ
biotopu je uvedený druh svým výskytem a existencí zcela vázán. Na lokalitě je také výrazně
zastoupena smrková monokultura, která je pro předmětný druh nevhodná. Jedná se o jednu z
mála známých a dobře zachovaných lokalit s výskytem reliktního druhu Myotis bechsteinii na
uzemí ČR s dostatečnou plochou listnatých (zejména bukových) porostů, s dostatkem doupných
stromu pro letní i zimní úkryt umožňující existenci stabilní populace.
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Obrázek 15: Evropsky významná lokalita Vápenice - Basa

Evropsky významná
lokalita Vápenice - Basa

C.II.7. Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: „Krajinný
ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Hodnocení krajinného rázu vychází ze základní typologie krajiny (Míchal, 1997), která definuje
tři účelové typy s devíti podtypy uvedené v následující tabulce:
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Tabulka 37: Základní typologie krajiny
Typ krajiny
A
krajina zcela
přeměněná
člověkem

Charakteristika
Podtyp
krajina
silně
pozměněna
Acivilizačními
zásahy,
dominantní až výlučný podíl
Ao
sídelních, industriálních nebo
agroindustr. prvků, cca 30 %
A+
území ČR
B
krajina s vyrovnaným vztahem
Bkrajina
mezi přírodou a člověkem
intermediální („harmonická“),
masový
Bo
výskyt přírodních i agrárních
prvků, plošně omezený výskyt
B+
sídel a ojedinělý výskyt
industriálních prvků, cca 60 %
rozlohy ČR
krajina
s dominantním
C
Cvýskytem přírodních prvků
krajina
s nevýraznými
civilizačními
relativně
Co
zásahy, minimum sídelních a
přírodní
absence industriálních prvků,
C+
cca 10 % rozlohy ČR

Charakteristika
snížené hodnoty, devastovaná území, krajinný ráz
zasluhující ochranu neexistuje
základní typ, nové počiny v krajině nejsou z hlediska
krajinného rázu omezovány
zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných fragmentů,
především v oblasti památkové péče
snížené hodnoty, ochrana zbytků krajinného rázu
v typických nebo jedinečných oblastech
základní typ,
zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz se škálou
výrazných prvků, preventivní plošná ochrana (Přír.
park)
snížené hodnoty, priorita renaturalizace vegetačního
krytu (např. po imisních kalamitách)
základní typ
zvýšené hodnoty, výjimečně dochovaný krajinný ráz,
zasluhující prioritní ochranu (NP, CHKO)

Ve smyslu uvedeného třídění lze zájmové území celkově zařadit do kategorie B+ krajina
s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem, s masovým výskytem přírodních i agrárních
prvků, plošně omezeným výskytem sídel a ojedinělým výskytem industriálních prvků. Kategorie
B+ pak specifikuje území jako krajinu zvýšené hodnoty, s dochovaným krajinným rázem se
škálou výrazných prvků a s preventivní plošnou ochranou. Ještěd a Ještědský hřbet je krajinnou
dominantou, která je opticky výrazná na značnou vzdálenost. Celý Ještědsky hřbet byl původně
kryt smíšeným lesem, vrchol Ještědu vystupoval nad hranici lesa jako ostrůvek s alpinským
typem vegetace. V současné době zde převažují smrkové monokultury. Historická podoba
Ještědského hřbetu je patrná z přiložených fotografií na obrázku 16 – 21.
Významným zásahem do krajinného rázu byla výstavba Horského hotelu Ještěd v roce 1973
podle návrhu architekta Hubáčka, za který obdržel prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Vysoký
rotační hyperboloid o celkové výšce 98 m tvarově koresponduje s přirozeným tvarem hory Ještěd
a tvoří dominantu celého Ještědského hřbetu.
Antropogenní prvky v lokalitě jsou dále zastoupeny lanovkami, vleky a veškerým technickým
zařízením sportovního areálu. Průseky sjezdovek, ale také vykácené paseky vzniklé lesním
hospodařením, jsou vzhledem k barevné odlišnosti od lesních (převážně smrkových) porostů
dobře patrné z poměrně značné vzdálenosti. Sjezdovky na severovýchodním svahu Ještědského
hřbetu jsou opticky exponované od Liberce a sjezdovka Pláně na jihozápadním svahu je patrná od
obce Světlá pod Ještědem. Současný stav lokality je zachycen na přiložené fotodokumentaci.
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Obrázek 16: Ještěd na plánu bitvy u Liberce z roku 1757

Obrázek 17: Historická fotografie Ještědského hřbetu – počátek 20. století
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Obrázek 18: Historická fotografie Ještědu – pohled z Horního Hanychova (počátek 20. století)

Obrázek 19: Historická fotografie Ještědu – pohled z Horního Hanychova na konec ještědské sáňkařské dráhy
(počátek 20. století)
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Obrázek 20: Liberecké panorama Ještědu ze 70. let 20. století

Obrázek 21: Skokanský areál v 70. letech 20. století
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C.II.8. Obyvatelstvo
Záměr se nachází v blízkosti města Liberec, katastrální území Horní Hanychov, a obce Světlá pod
Ještědem. Obec Světlá pod Ještědem má celkem 784 obyvatel a celkovou výměru 1 319 ha.
Městská část Liberce Horní Hanychov má rozlohu 743,4 ha a počet obyvatel je 875. Základní
demografická charakteristika vychází ze sčítání v roce 2001.
Celkový počet obyvatel dotčených realizací záměru je 88, z toho 11,3 % dětí do 15 let (tj. cca 10
dětí), obyvatel ve věku od 16 do 60 let 63,5 % (tj. cca 56 osob) a obyvatel nad 60 let 25,2 % (tj.
cca 22 osob).

C.II.9. Hmotný majetek
Na řešeném území se vyskytují stavby, které většinou souvisejí s provozem sportovního areálu.
Vlivem rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd dojde k demolicím v prostoru Skokanského
areálu. Tyto objekty budou nahrazeny novou výstavbou. Jiné demolice se v rámci realizace
záměru nepředpokládají.

C.II.10. Kulturní a archeologické památky
V zájmovém území se nachází budova hotelu Ještěd. Původní starý ještědský hotel byl postaven
na vrcholu Ještědu v roce 1907 stavitelem Schaferem. Měl tehdy 23 pokojů, noclehárnu, sál pro
sto lidí a verandu pro dalších 50 osob. Tento hotel však v roce 1963 shořel. V letech 1966 – 1973
byl vybudován dnešní nový hotel v podobě vysokého rotačního hyperboloidu o celkové výšce 98
m, za jehož návrh obdržel arch. Hubáček prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Slavnostní
otevření se konalo 12.7.1973. Téhož roku zde začalo pracovat telekomunikační středisko. V roce
2005 byl hotel Ještěd vyhlášen nařízením vlády č. 422/2005 Sb. o prohlášení Horského hotelu a
televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní
kulturní památky a o změně některých dalších předpisů národní kulturní památkou.
Název, číslo v rejstříku ústředního seznamu, popis a prostorové identifikační znaky národní
kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce:
Název: Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce
Číslo v rejstříku ústředního seznamu: 11864/5-5828
Popis: budova horského hotelu s televizním vysílačem stojící na hoře Ještěd, na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Kraj: Liberecký
Obec: Liberec
Katastrální území: Horní Hanychov
Pozemky, parcelní čísla: 697, 698
Budova, číslo popisné: 153
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Obrázek 22: Lokalizace Národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce na
katastrální mapě
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ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Na základě rozboru současného stavu jednotlivých složek životního prostředí provedeného v kap.
C.II. lze z hlediska celkového zhodnocení kvality životního prostředí a únosného zatížení
zájmového území uvést následující závěry:
• Uvedený záměr se vyskytuje v přírodně cenné lokalitě s výskytem řady legislativně
chráněných přírodních prvků. V řešeném území se vyskytuje přírodní park, maloplošné
zvláště chráněné území, nadregionální biokoridor a národní kulturní památka. Dále se
v řešeném území vyskytuje prameniště podzemní vody a jedná se o zoologicky a botanicky
významné území.
• V zájmovém území se však nevyskytují žádné objekty, které by z hlediska legislativy ochrany
životního prostředí znemožňovaly realizaci záměru.
• V technickém řešení je vzhledem k umístění záměru nutné zohlednit také vliv na krajinný ráz
a minimalizaci zásahů do mimořádně hodnotných přírodních lokalit.
• Současné zatížení území je na únosné úrovni a není limitem pro realizaci záměrů.
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a
hodnocení vlivů záměru na
obyvatelstvo a životní
prostředí
I.

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

II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů

III.

Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování dokumentace
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C HARAKTERISTIKA

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI

A

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
D.I.2. Vliv na ovzduší a klima
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.5. Vliv na půdu
D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.7. Vliv na flóru a faunu a ekosystémy
D.I.8. Vliv na krajinu
D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Klasifikace vlivů záměru na životní prostředí
Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění u
konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Přehled způsobů
klasifikace vlivů je uveden v tab. 38. V tab. 39 je dále uvedena obecná stupnice, podle které je
hodnocena celková přijatelnost identifikovaných dopadů. Klasifikace vlivů hodnoceného záměru
je pak provedena v tab. 68.
Tabulka 38: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
1. příprava
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
3. provoz
4. likvidace
B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

E.
PRAVDĚPODOBNOST

EVERNIA s.r.o.

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

2. krátkodobé
3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné

Poznámka
bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv výstavby a přidružených staveb
b) vliv vlastního provozu areálu
vzhledem k dlouhé době životnosti není tato část předmětem
samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
časovou jednotkou je rok
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
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3. středně pravd.

VÝSKYTU

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

G.
VELIKOST VLIVU

pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
4. velmi pravd.
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
5. jisté
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
1. inhibiční
při vzájemném působení dvou faktorů se jejich celkový účinek
snižuje
2. indiferentní
faktory se vzájemně neovlivňují
3. kumulativní
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
1. přímá kvantifikace vliv vyjádřen konkrétní veličinou (počet dotčených objektů,
koncentrace látek v prostředí, ekvivalentní hladina hluku)
2.
semikvantitativní 5ti-členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení
stupnice
staveb a činností

Tabulka 39: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností
Výskyt
škodlivin
1

2

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)

Impakt
(Plošný vliv)

Přijaté
riziko

likvidace objektu,
extrémní
zásadní ohrožení
funkce
nadprůměrné
silné narušení,
funkce je vážně
ohrožena
průměrný, může
vést k ohrožení
funkce

3

na hranici
limitu
(80-120%)

4

pod limitem
(40-80%)

5

hluboko pod bez reálného vlivu
limitem
(nulový vliv)
<50% limitu

průměrné

částečný,
podprůměrné
neohrožuje funkci
nulové

Finanční
náklady
nepřijatelné

Důležitost Užitečnost
(váha
ukazatele)
nulová
minimální
velmi nízká

vysoké

malá

malá

průměrné

průměrná

průměrná
střední

nízké

velká

velká

žádné

rozhodující maximální,
velmi
vysoká

Obecná
přijatelnost
řešení
jednoznačně
nepřijatelné
nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné
s drobnými
výhradami
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální

Screeningové hodnocení
Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí. Na
základě provedení základního terénního šetření a konzultací s investorem, projektantem a
některými pracovníky dotčených orgánů státní správy, byl na začátku řešení proveden rozbor
hlavních problémových okruhů, které lze při daném hodnocení očekávat.
Matice očekávané významnosti jednotlivých témat z osnovy EIA je uvedena v následující
tabulce.
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Tabulka 40: Předběžné hodnocení hlavních problémových okruhů
Osnova EIA

Předmět hodnocení

D.1.1
D.1.2.
D.1.3
D.1.4.
D.1.5.
D.1.6.
D.1.7.
D.1.8.
D.1.9.

Vlivy na obyvatelstvo
Vliv na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na flóru a faunu a ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie
významnosti
I
II
X
X
X
X
X

III

X
X
X
X

Složky ŽP jsou zařazeny do 3 kategorií:
I – složka mimořádného významu, je jí třeba věnovat zvýšenou pozornost
II – složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III – složka méně důležitá, stačí její rámcové hodnocení
Jako základní problémové okruhy byly určeny:
•

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

•

vlivy na povrchové a podzemní vody – prameniště podzemní vody, Slunný potok

D.I.1. Vliv na obyvatelstvo
D.I.1.1. Základní rozbor
Jednotlivé kategorie možných vlivů realizace záměru na obyvatelstvo jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tabulka 41: Kategorie vlivů na obyvatelstvo
Podkategorie vlivu
Hluk
Imise
Vibrace
Světelné znečištění
Sociální a ekonomické dopady
Faktor pohody

Výskyt
+
+
+/+
+
+

Poznámka
Předpokládá se mírné zvýšení hluku
Záměr bude mít minimální vliv na zvýšení imisí
Po dobu výstavby
Vzroste počet zdrojů světelného znečištění
Zlepšení technického a obslužného zázemí
Sportovního areálu Ještěd
Předpokládá se mírně negativní ovlivnění

Z uvedené klasifikace potom vyplývá i popis jednotlivých vlivů:
• hluková zátěž – byla zpracována samostatná hluková studie, která je přílohou tohoto
oznámení. Základní popis je v kap. D.I.3.
• imisní zátěž – byla zpracována samostatná rozptylová studie, která je přílohou tohoto
oznámení. Základní popis je v kap. D.I.2.
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• hodnocení zdravotních rizik – nadstavbou nad hodnocením hlukové a imisní zátěže je
hodnocení zdravotních rizik pro obyvatelstvo, které převádí získané výsledky do hodnocení
konkrétních zdravotních dopadů. Byl zpracován znalecký posudek, který je v podobě
samostatné studie součástí tohoto oznámení. Hodnocení zdravotních rizik je uvedeno v kap.
D.I.1.2.
• světelné znečistění, sociální a ekonomické dopady a vliv na faktory pohody jsou popsány
v následujících kapitolách D.I.1.3 – D.I.1.5.
D.I.1.2. Hodnocení zdravotních rizik
Hodnocení vlivu na veřejné zdraví je podrobně zpracováno v samostatné studii, která je součástí
oznámení.
Hluk
Nezbytným výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke kvantitativnímu a
kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zátěže v posuzovaných
lokalitách. V tomto případě je podkladem hlukový výpočet Mgr. Smetany z ledna 2006.
Ve výpočtu jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (dále jen „LAeq,T“)
vzhledem k obytné zástavbě a navrhovaným stavebním objektům.
Dalším výchozím podkladem jsou demografická data. Celkový počet dotčených obyvatel je 88, z
toho 11,3 % dětí do 15 let (tj. cca 10 dětí), obyvatel ve věku od 16 do 60 let 63,5 % (tj. cca 56
osob) a obyvatel nad 60 let 25,2 % (tj. cca 22 osob). Počet obyvatel v jednotlivých číslech
popisných, resp. referenčních bodech, je uveden v následující tabulce.
Tabulka 42: Počet obyvatel v jednotlivých číslech popisných
Dům číslo popisné

Referenční body

Počet obyvatel

Ještědská 47
Ještědská 51
Ještědská 45
Ještědská 332
Ještědská 44
Ještědská 43
Ještědská 155
Ještědská 52
V Lukách 174
Za Domovem 157
Ještědská 42
Ještědská 41
Za Domovem 54
Za Domovem 167
Za Domovem 333
Ještědská 133
Ještědská 210
V Lukách 55
V Lukách 211
V Lukách 56
V Lukách 268
K Bucharce 129
Za Domovem 106
Pod Ještědem 299

1
2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
2
5
6
4
4
3
5
0
2
2
4
3
2
4
5
3
1
4
2
2
2
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Pod Ještědem 287
Pod Ještědem 288
Pod Ještědem 289
Pod Ještědem 290
Pod Ještědem 291
Pod Ještědem 292
Celkem

30
31
32
33
34
35

Sportovní areál Ještěd
4
3
2
3
1
4
88 obyvatel

V tabulkách č. 43 a 44 jsou v závislosti na průměrné noční a denní hlukové zátěži (expozici)
odstupňované po 5 dB, znázorněny podbarvením šedou barvou hlavní negativní (nepříznivé)
účinky hluku na zdraví a pohodu obyvatel, které se na dnešním stupni poznání považují za
prokázané při expozici hluku z dopravy. Vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro
průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým
účinkům hluku, je třeba předpokládat u citlivější části populace možnost těchto účinků i při
hladinách hluku významně nižších.
Z výsledků epidemiologických studií, potvrzených i v České republice výsledky Monitoringu,
vyplývá těsnější vztah mezi indikátory nepříznivých zdravotních účinků hluku a hlukovou
expozicí pro noční hluk. Důvodem je jak homogenní expozice, protože většina populace tráví noc
doma, tak i působení hluku prostřednictvím narušeného spánku, které se projevuje aniž dochází
přímo k probuzení.
Tabulka 43: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - vztaženo k L Aeq ,T 22:00 až 6:00 hodin
L Aeq ,T dB
Negativní účinek
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
> 60
Zhoršená nálada a
výkonnost následující den
Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem
Zvýšená nemocnost
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Tabulka 44: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - vztaženo k L Aeq ,T 6:00 až 22:00 hodin
L Aeq ,T dB
Negativní účinek
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
> 70
Sluchové postižení
Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí
Hypertenze a ISCH
Zhoršená komunikace řeči
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

Z výsledků epidemiologických studií a Monitoringu zcela jasně vyplývá, že z hlediska
negativního působení na zdraví obyvatelstva je významnější expozice v noční době. V denní době
budou ze stacionárních zdrojů v provozu lanovky, vleky a zasněžovací systémy, v noční době pak
pouze zasněžovací systémy.
Byl proveden výpočet hluku (deskriptor LAeq,T) ve 35 výpočtových bodech (referenčních bodech)
pomocí programu HLUK. Výpočet byl proveden pro současný stav a denní a noční dobu
(zdrojem hluku je doprava v Ještědské ulici č. III/2784, výpočet byl proveden na základě sčítání
ŘSD v roce 2000, upravený pro rok 2008). Výsledky jsou uvedeny v kapitole D.I.3 Vliv na
hlukovou situaci.
Zdrojem hluku v lokalitě jsou:
-

doprava po Ještědské ulici, v denní době navýšená o dopravu do sportovního areálu
v denní době – provoz na parkovišti a v parkovacím domě
v denní době – provoz přibližovací lanovky včetně strojovny
v denní době – provoz lanovky na Skalku včetně strojovny
v noční době – zasněžovací technika v dolní části Liberecké sjezdovky

Všechny ostatní zdroje hluku jsou v takové vzdálenosti od chráněného venkovního prostoru
staveb (obytných objektů), že jejich příspěvek neovlivní akustickou situaci chráněného
venkovního prostoru staveb. Jedná se v denní době o ostatní lanovky a vleky, v noční době o
zasněžovací techniku na vzdálenějších sjezdovkách.
Z výpočtu vyplývá následující:
a) pro denní dobu a hluk z dopravy
Hodnoty LAeq.T hluku z dopravy budou ve výhledovém stavu pravděpodobně překračovat
hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech domů Ještědská čp. 47, 51, 45,
332, 44, 43, 155, 52, 42, 133 a 210. Důvodem je skutečnost, že záměrem dojde ke snížení
hygienického limitu, resp. odejmutí korekce na starou hlukovou zátěž.
Predikce navýšení hodnot LAeq.T oproti stávající situaci je v rozmezí 0,4 až 0,9 dB, tj.
v nejistotě výpočtového modelu a běžené výsledné nejistoty měření ± 2 dB.
b) pro noční dobu a hluk z dopravy
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Hodnoty LAeq.T hluku z dopravy budou ve výhledovém stavu pravděpodobně překračovat
hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech domů Ještědská čp. 51, 332, 44,
43, 155, 52 a 133. Důvodem je skutečnost, že záměrem dojde ke snížení hygienického limitu,
resp. odejmutí korekce na starou hlukovou zátěž.
Predikce navýšení hodnot LAeq.T oproti stávající situaci je 0 dB.
c) pro denní a noční dobu a hluk ze stacionárních zdrojů
Hodnoty LAeq.T nebudou ve výhledovém stavu překračovat hygienické limity hluku
v chráněných venkovních prostorech domů. Příspěvek stacionárních zdrojů k hluku z dopravy
bude zanedbatelný, resp. se v posuzované lokalitě vůbec neprojeví.

Ovzduší
Úroveň znečištění ovzduší z automobilové dopravy tohoto zájmového území je vypočítána na
základě obecně uznávané metodiky SYMOS ´97. Stanovení emisních faktorů bylo provedeno
s využitím programu MEFA v. 02, jehož výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a
zohledňují současný stav znalostí. Je proveden výpočet standardních škodlivin - oxidu dusičitého,
benzenu, penzen(a)pyrenu a polétavého prachu frakce PM10.
V tabulce č. 45 jsou uvedeny roční imisní limity hodnocených škodlivin pro Českou republiku,
které jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a
podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.
Tabulka 45: Roční imisní limity hodnocených škodlivin pro Českou republiku
Limit [ µg/m3 ]
40 *
0,001 *
40 *
5*

Škodlivina
NO2
benzo(a)pyren
prach PM 10
benzen

* nové limity – bez meze tolerance dle Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky
a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity

V tabulce 46 jsou pak uvedeny hodnoty imisního pozadí ze stávající dopravy, tak jak byly
zjištěny v rámci imisního monitoringu na stanici AIM ČHMÚ Liberec-město pro roky 2003 a
2004.
Tabulka 46: Hodnoty imisního pozadí ze stávající dopravy
měřící stanice
škodlivina
rok
roční průměr

NO2
2003
2004
27,9
26,0
*
průměr ze 3 čtvrtletních hodnot

ČHMÚ Liberec-město
PM10
2003
2004
26,5
29,5

benzen
2003
2004
neměřilo se
1,3*

V tabulce 47 jsou pak uvedeny vypočtené hodnoty imisní zátěže z celkové dopravy predikované
pro rok 2008 tj. pro výhledový stav (záměr). Ve výpočtu je zahrnuta celková doprava
predikovaná pro rok 2008 včetně parkovišť.
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Tabulka 47: Hodnoty imisní zátěže z celkové dopravy predikované pro rok 2008
Dům číslo popisné
Ještědská 47
Ještědská 51
Ještědská 45
Ještědská 332
Ještědská 44
Ještědská 43
Ještědská 155
Ještědská 52
V Lukách 174
Za Domovem 157
Ještědská 42
Ještědská 41
Za Domovem 54
Za Domovem 167
Za Domovem 333
Ještědská 133
Ještědská 210
V Lukách 55
V Lukách 211
V Lukách 56
V Lukách 268
K Bucharce 129
Za Domovem 106
Pod Ještědem 299
Pod Ještědem 287
Pod Ještědem 288
Pod Ještědem 289
Pod Ještědem 290
Pod Ještědem 291
Pod Ještědem 292
Limit [ µg/m3 ]

Referenčn
í body
1
2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
-

NO2
µg/m3
0,135
0,183
0,192
0,195
0,188
0,166
0,185
0,205
0,169
0,194
0,143
0,141
0,139
0,141
0,155
0,202
0,185
0,122
0,118
0,135
0,138
0,045
0,058
0,065
0,068
0,069
0,067
0,068
0,068
0,066
40

benzen
µg/m3
0,039
0,059
0,065
0,068
0,058
0,054
0,063
0,065
0,059
0,066
0,042
0,040
0,047
0,048
0,051
0,068
0,061
0,038
0,036
0,042
0,043
0,014
0,019
0,023
0,025
0,024
0,024
0,023
0,024
0,023
5

b(a)p
pg/m3
0,140
0,213
0,232
0,250
0,208
0,191
0,236
0,233
0,315
0,301
0,157
0,148
0,245
0,265
0,249
0,310
0,236
0,151
0,138
0,166
0,173
0,056
0,080
0,091
0,090
0,084
0,085
0,085
0,084
0,082
0,001

PM10
µg/m3
0,105
0,144
0,148
0,154
0,152
0,141
0,157
0,166
0,122
0,145
0,113
0,108
0,103
0,105
0,115
0,162
0,155
0,096
0,095
0,099
0,101
0,035
0,045
0,052
0,054
0,054
0,053
0,054
0,053
0,052
40

Charakterizace rizika
Hluk
Z výsledků epidemiologických studií a Monitoringu jasně vyplývá, že z hlediska negativního
působení na zdraví obyvatelstva je významnější expozice v noční době. Z posuzovaných staveb
bude v noční době v provozu pouze zasněžovací technika.
Expozice hluku z dopravy by, dle vypočtených hodnot LAeq,T, mohla překračovat hygienický limit
pro denní dobu v chráněných venkovních prostorech domů Ještědská čp. 47, 51, 45, 332, 44, 43,
155, 52, 42, 133 a 210. V noční době pak v chráněných venkovních prostorech domů Ještědská
čp. 51, 332, 44, 43, 155, 52 a 133. Důvodem je však skutečnost, že záměrem dojde ke snížení
hygienického limitu, resp. odejmutí korekce na starou hlukovou zátěž.
Případné negativní účinky hluku v denní době se u běžné populace projevují až při dlouhodobé
(trvající min. 10 let) expozici hladinám LAeq,T vyšším než 50 dB (mírné až silné obtěžování,
zhoršená komunikace řeči). V noční době při dlouhodobé (trvající min. 10 let) expozici hladinám
LAeq,T vyšším než 40 dB (obtěžování hlukem, subjektivně vnímaná horší kvalita spánku včetně
zvýšeného užívání sedativ, zvýšená nemocnost).
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Ovzduší
Na základě výše uvedených faktů lze konstatovat, že posuzovaný záměr nepředstavuje pro osoby
v dotčených objektech zvýšené zdravotní riziko, pocházející z účinků oxidu dusičitého, benzenu,
benzo(a)pyrenu a prašného aerosolu. Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět detailnější
hodnocení zdravotních rizik.
Výsledky hodnocení
Na základě vyhodnocení předložených podkladů a uvážení všech nejistot, lze konstatovat
následující závěry:
•

Z hlediska odborného lze vyslovit předpoklad, že očekávaný nárůst dopravní zátěže
z provozu po pozemních komunikacích (silnice) v denní době hlukové poměry v dané lokalitě
(ul. Ještědská, Pod Ještědem, V Lukách, K Bucharce a Za Domovem) téměř neovlivní.
Predikované navýšení hladiny LAeq,T oproti stávající situaci jsou v rozmezí 0,4 až 0,9 dB, tj.
v nejistotě výpočtového modelu a běžené výsledné nejistoty měření.

•

Toto navýšení bude tak nízké, že jej exponovaní obyvatelé subjektivně nezaznamenají.

•

V noční době se žádný nárůst hlučnosti z dopravy způsobené posuzovaným záměrem
neočekává.

•

Vypočtené hodnoty LAeq,T pro hluk z dopravy by v praxi mohly překračovat hygienický limit
pro denní dobu v chráněných venkovních prostorech domů Ještědská čp. 47, 51, 45, 332, 44,
43, 155, 52, 42, 133 a 210. V noční době pak v chráněných venkovních prostorech domů
Ještědská čp. 51, 332, 44, 43, 155, 52 a 133. Důvodem je však skutečnost, že při realizaci
záměru dojde ke snížení hygienického limitu, resp. odejmutí korekce na starou hlukovou
zátěž.

•

Hluk z provozu stacionárních zdrojů bude v dostatečném odstupu od hluku z dopravy, a to jak
v denní, tak noční době. Z tohoto důvodu se příspěvek hluku stacionárních zdrojů
v posuzovaných lokalitách, resp. chráněných venkovních prostorech staveb, prakticky vůbec
neprojeví a lidé jej proto nebudou vnímat. Nejnižší očekávaná hodnota LAeq,T pro denní dobu
je u čp. 292 v ul Pod Ještědem, a to LAeq,T = 16,0 dB. Nejvyšší pak u čp. 47 v ul Pod
Ještědem, a to LAeq,T = 35,7 dB.

•

V noční době se nejnižší hodnota LAeq,T z provozu stacionárních zdrojů očekává u čp. 292
v ul Pod Ještědem, a to LAeq,T = 19,3 dB a nejvyšší pak u čp. 155 v ul. Ještědská, a to LAeq,T =
35,2 dB.

•

Hodnoty LAeq,T očekávané pro noční i denní dobu z provozu stacionárních zdrojů jsou
s dostatečnou rezervou pod hodnotami hygienických limitů.

•

Je nutné mít na zřeteli, že dlouhodobá expozice vypočteným hladinám hluku již může mít,
zejména u objektů jejichž stavební čára je první směrem ke komunikaci, negativní účinky, a
to zejména u citlivé části populace (děti, senioři, nemocní). V denní době lze předpokládat
mírné až silné obtěžování hlukem a zhoršenou komunikaci řeči - ve stávajícím stavu u cca 53
obyvatel, ve výhledovém stavu u cca 57 obyvatel. V noční době lze negativní účinky
působení hluku očekávat v oblasti obtěžování hlukem, subjektivně vnímané zhoršené kvality
spánku a tím následně vyvolané zvýšené spotřebě sedativ u cca 57 obyvatel ve stávající
situaci i ve výhledovém stavu. Důvodem nezměněného stavu je skutečnost, že hluk z dopravy
v noční době se záměrem nezvýší a stacionární zdroje se svým příspěvkem v posuzovaných
lokalitách neprojeví.
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•

Vypočtené koncentrace ročních imisních koncentrací v přízemním ovzduší jsou pro
hodnocenou situaci výrazně podlimitní .

•

Příspěvky posuzovaného záměru pro obyvatele Liberce nepředstavují zvýšené zdravotní
riziko ani z účinků hluku ani chemických škodlivin. Lze předpokládat, že dotčená populace
nebude obtěžována ani zápachem.

D.I.1.3. Světelné znečištění
Sportovní areál Ještěd leží v okrajové části Liberce v Horním Hanychově a částečně
v katastrálním území obce Světlá pod Ještědem. Do zastavěné části záměr zasahuje jen
v minimálním rozsahu. Vzhledem k umístění záměru v centrální části Ještědského hřbetu je však
lokalita viditelná na poměrně značnou vzdálenost. V současné době jsou hlavními zdroji
světelného znečištění lokality osvětlení areálu, včetně části sjezdovky Pod lany, pouliční
osvětlení a světla projíždějících vozidel. Vlivem rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd dojde
k nárůstu světelného znečištění dané lokality. Z důvodu večerního lyžování a úpravy sjezdovek
bude osvětlena celá sjezdovka Pod lany, bude realizováno osvětlení některých objektů (např.
areál Dolního centra) a venkovních parkovacích ploch a dojde k nárůstu pohybu vozidel v dané
lokalitě v souvislosti s rozvojem a zvýšením kapacity Sportovního areálu Ještěd. Nicméně
vzhledem k tomu, že provoz areálu bude z větší části probíhat v denní době, nebude tento vliv
významný. V období konání závodů pak bude osvětlen také Skokanský areál. Osvětlení daného
prostoru je účelné a souvisí s funkcí daného prostoru.
D.I.1.4. Sociální a ekonomické dopady
Sportovní areál Ještěd není možné hodnotit izolovaně jako skupinu záměrů, ale je nutno jej
posuzovat v kontextu rozvoje města Liberec a celého regionu. Za základní přínosy lze považovat:
• zvýšení atraktivity celého areálu pro jeho návštěvníky a uživatele,
• v souvislosti s výstavbou Dolního centra, která s rekonstrukcí Sportovního areálu Ještěd úzce
souvisí, dojde ke zlepšení jeho dopravní obslužnosti,
• vytvoření vhodného areálu pro pořádání FIS Nordic World Ski Championships 2009,
• zvýšení prestiže města Liberce rekonstrukcí areálu nadregionálního významu s možností jeho
využití pro mezinárodní soutěže a závody.
D.I.1.5. Ovlivnění faktorů pohody
Negativní vlivy
V průběhu vlastní rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd (tj. období 2 - 3 let) budou negativními
vlivy, které s tím souvisí (zvýšená hluková a imisní zátěž, vibrace, nárůst dopravy v okolí),
ovlivněni zejména obyvatelé žijící v blízkosti záměru a návštěvníci Sportovního areálu Ještěd.
V období výstavby Dolního centra a rekonstrukce parkoviště Berlín bude významně snížen počet
parkovacích míst pro návštěvníky areálu. Uvedené vlivy jsou průvodními jevy každé stavby. Na
základě provedených hodnocení je lze považovat za přijatelné. Pro jejich minimalizaci je třeba
v dalších stupních projektové přípravy v rámci plánu organizace výstavby věnovat pozornost
jejich minimalizaci. Negativní vlivy vyplývající z nárůstu dopravy a zvýšené koncentrace lidí
v daném prostoru budou přetrvávat i po realizaci rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd a
zkapacitnění lanovek, vleků a sjezdovek.
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Pozitivní vlivy
Pozitivní vlivy, které budou vyplývat z možnosti využití Sportovního areálu Ještěd, se budou
týkat v podstatě všech obyvatel Liberce, ale i návštěvníků ať již z Libereckého kraje, České
republiky nebo zahraničí. Zlepší se obslužnost areálu a kvalita lyžování a dojde ke zkrácení
čekacích dob u lanovek a vleků.
Celkově lze předpokládat, že z hlediska faktoru pohody budou pro návštěvníky a uživatele areálu
převládat pozitivní vlivy, zejména efektivnější a příjemnější využití volného času. Na druhou
stranu pro obyvatele žijící trvale v blízkosti záměru přináší jeho realizace zvýšení dopravy a tím i
nárůst negativních jevů s ní související.

Dílčí závěr ke kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
V souvislosti s rekonstrukcí Sportovního areálu Ještěd dojde k určitému nárůstu dopravy v dané
lokalitě a tím i negativnímu ovlivnění obyvatel této části Liberce. Očekávaný nárůst dopravní
zátěže však nebude mít významný vliv na hlukové poměry v lokalitě. Příspěvky posuzovaného
záměru pro obyvatele Liberce nepředstavují zvýšené zdravotní riziko ani z účinků chemických
škodlivin. Zlepšení obslužnosti areálu pak bude mít pozitivní vliv na širší skupinu obyvatel
využívající tento areál.

D.I.2. Vliv na ovzduší a klima
Možné vlivy výstavby na ovzduší a klima jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 48: Vliv na ovzduší a klima
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na imise
Vliv na klima

Výskyt
+
-

Poznámka
Minimální zvýšení vlivem dopravy

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky SYMOS 97, platné od roku 1998 a
upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003.
Referenční body
Jako podklady pro hodnocení rozptylu škodlivin v okolí parkovacího domu byly provedeny
výpočty imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o
rozměrech 1100 x 900 m se stranou čtverce 50 m. Vypočítané hodnoty byly interpolovány do
podrobnější sítě s krokem 20 metrů metodou nejmenší křivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové
mapy maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů.
Pro podrobné zhodnocení situace po výstavbě Dolního centra byly napočteny úplné výsledky
imisního zatížení v sedmi referenčních bodech, uvedených v následující tabulce a vyznačených
na obr.č. 23. Referenční body charakterizují blízké a vzdálenější obytné lokality.
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Tabulka 49: Referenční body pro hodnocení imisního zatížení
Referenční bod
1. Ještědská 155
2. Ještědská 43
3. V Lukách 174
4. Za Domovem 157
5. Za Domovem 54
6. Za Domovem 167
7. Za Domovem 128

X
512
475
610
650
610
655
680

Y
390
395
405
395
435
420
420

Z
537
539
529
527
530
527
524

V referenčních bodech byly počítány koncentrace v nejnepříznivějším místě na fasádě přilehlé ke
zdrojům znečištění.
Obrázek 23: Sportovní areál Ještěd – Dolní centrum – referenční body

Imisní limity
Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením vlády č.
350/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 429/2005 Sb.
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Tabulka 50: Imisní limity, cílové imisní limity a meze tolerance pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka

NO2
Suspendované částice PM10
Benzen
Benzo(a)pyren4)
1)
2)
3)
4)

aritmetický
průměr za
období
1h
1 rok
24 h
1 rok
1 rok
1 rok

imisní limit /
možný počet
překročení za
rok
200 µg/m3 /18
40 µg/m3
50 µg/m3 / 35
40 µg/m3
5 µg/m3
1 ng/m3

mez tolerance

50 µg/m3 1)
10 µg/m3 2)

5 µg/m3 3)

datum do
něhož musí
být limit
splněn
1. 1. 2010
1. 1. 2010

1. 1. 2010
31. 12. 2020

bude se snižovat o 10 µg/m3 každý rok od roku 2005 do roku 2010
bude se snižovat o 2 µg/m3 každý rok od roku 2005 do roku 2010
bude se snižovat o 1 µg/m3 každý rok od roku 2005 do roku 2010
cílový imisní limit

Hodnocení imisní situace
Hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací k imisní situaci v lokalitě. Jsou hodnoceny
2 situace (zdroje emisí) – doprava po Ještědské ulici bez parkovacího domu a parkoviště (nulová
varianta) a varianta s nárůstem dopravy vyvolaným provozem parkovacího domu.
Samostatně je zhodnocena prašnost u nejbližší obytné zástavby v období výstavby parkoviště.
V současné době je v lokalitě několik parkovišť, největší je v ploše kde má být vybudovaný
parkovací dům. Znamená to, že v současné dopravě je již část dopravy do sportovního areálu
zahrnuta. Předpoklad, že veškerá doprava na parkoviště sportovního areálu je nová doprava
vyvolaná existencí nového parkoviště, představuje maximálně nepříznivý případ, ve skutečnosti
bude novou dopravu představovat pouze část vozidel přijíždějících na nové parkoviště. V lokalitě
by se vyskytovala i bez existence nového parkovacího domu.
Imise při výstavbě parkovacího domu a parkoviště
Sekundární prašnost
V podmínkách na provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit
následující opatření proti nadměrné prašnosti:
• vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod.,
• případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,
• případná vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty.
Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí
prachem ze stavby.
V úvodní fázi výstavby budou probíhat zemní práce. Odkrytá plocha bude při nepříznivých
okolnostech (sucho, větrno) představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem
šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Pro
případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo být v podmínkách na provádění stavby
stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit proti nadměrné prašnosti zkrápění.
Byl proveden výpočet denních koncentrací frakce PM10 v nejbližších obytných lokalitách
v průběhu výstavby, kdy bude odkrytá plocha staveniště parkoviště v západní části areálu
v blízkosti domu č.p. 155 a nastanou příznivé podmínky pro rozptyl prachu z této plochy. Jako
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zdroj prachu byla vybrána celá plocha parkoviště o rozměrech cca 75 x 75 m. Výsledky výpočtu
jsou prezentovány v následující tabulce. Počítány byly pouze denní koncentrace, průměrnou roční
koncentraci nemá vzhledem k délce výstavby parkoviště smysl hodnotit.
Tabulka 51: Imisní koncentrace PM10 ve vybraných bodech
bod

maximální 24hodinová koncentrace
[µg/m3]
148
115

1. Ještědská č.p. 155
2. Ještědská č.p. 43

Obě hodnoty výrazně překračují hodnotu imisního limitu. Těchto hodnot by však mohlo být
dosaženo pouze v případě trvání větru silnějšího než 10 m/s, to je při trvání 3. a 4. stabilitní třídy
a při „příznivém“ jižním směru větru. Takovéto podmínky mohou pro oba posuzované body
nastat maximálně po dobu několik desítek hodin v roce, v žádném případě tedy nemůže dojít
k vícenásobnému překročení imisního limitu, jak to povoluje nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
Nákladní automobilová doprava
Maximální využití nákladní dopravy bude při výstavbě parkovacího domu a centrálního
parkoviště. V průběhu v první fáze výstavby bude probíhat odvoz zeminy z plochy staveniště,
v dalších fázích výstavby zásobování stavebním materiálem. Lze předpokládat, že intenzita
nákladní dopravy nepřekročí v době největšího provozu průjezd 5 TNA/hod.
Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdové komunikace se projeví především krátkodobě,
v nárůstu krátkodobých (hodinových a denních koncentrací), nárůst ročních koncentrací bude
ovlivněn nízkým využitím roční doby.
Odhadnuté přírůstky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin na okraji vozovky (ve
vzdálenosti 7,5 m od osy vozovky):
NO2

hodinová koncentrace

1,1 µg/m3

benzen

roční koncentrace

0,0008 µg/m3

benzo(a)pyren

roční koncentrace

0,0022 pg/m3.

Nulová varianta – stav v roce 2008 bez parkoviště
Krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého NO2 v okolí komunikace (Ještědská ulice) dosahují
hodnot až 3,5 µg/m3. Nejbližší obytná zástavba leží v pásu koncentrací od 2 do 3 µg/m3, většina
obytných domů v sídlišti vilek v ulici K Bucharce severně od Ještědské ulice leží v oblasti
s koncentracemi pod 1,5 µg/m3.
Maximální přízemní hodinové koncentrace se zde pohybují v jednotkách % imisního limitu (do 2
%). V posuzovaných domech, které představují nejbližší obytnou zástavbu, lze na fasádě
orientované ke komunikaci očekávat koncentrace až kolem 3,6 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace NO2 jsou v desetinách µg/m3 a nikde v blízké obytné zástavbě
nepřekročí hodnotu 0,2 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace benzenu se pohybují kolem 1 % ročního limitu. V okolí vozovky a
v nejbližší obytné zástavbě jsou hodnoty ročních průměrů 0,05 – 0,06 µg/m3.
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Roční limit pro benzo(a)pyren je 1 ng/m3. Výsledky v izoliniové mapě i v tabulce T3 v příloze
Rozptylové studie jsou uvedeny v pg/m3, to je v hodnotách o 3 řády nižších. Výsledné hodnoty
v desetinách pg/m3 jsou nevýznamné.
Prašnost ovzduší je obecně velký problém v ČR. V automobilové dopravě se na ní podílejí
především nákladní vozidla při spalování motorové nafty. Denní maxima suspendovaných částic
PM10 jsou v hodnotách až 3 µg/m3, to je asi 6 % denního limitu 50 µg/m3. Průměrné roční
koncentrace dosahují hodnot do 0,15 µg/m3, to je méně než 1 % ročního limitu.
Doprava včetně dopravy vyvolané provozem nového parkoviště
Imisní koncentrace, prezentované v příloze 2 představují příspěvek emisí ze stávající dopravy po
Ještědské ulici (v roce 2008) a příspěvek nové dopravy na parkoviště sportovního areálu včetně
pohybu vozidel v ploše parkoviště.
Skutečný nárůst imisní zátěže bude nižší než je zde prezentovaný. Jednak část dopravy již
v lokalitě je (provoz stávajícího parkoviště), jednak průměrné využití parkoviště v průběhu roku
bude pravděpodobně výrazně nižší než použitý předpoklad 50 % využití plné kapacity parkoviště
v denní době.
Nárůst dopravy na parkoviště vyvolá zvýšení imisních koncentrací v okolí komunikací a v okolí
parkovacího domu. Nárůst imisí u komunikací je nižší než by odpovídalo procentuálnímu nárůstu
intenzity dopravy v důsledku nižšího podílu nákladní dopravy (autobusy) v nové dopravě
v porovnání se stávající dopravou (cca 14 %).
Charakter rozložení imisních koncentrací v okolí komunikace je velice podobný stavu v nulové
variantě.
Krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého NO2 v okolí komunikace dosahují hodnot až 4 µg/m3.
V posuzovaných domech, které představují nejbližší obytnou zástavbu, lze na fasádě orientované
ke komunikaci očekávat koncentrace až kolem 4,1 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace NO2 jsou v desetinách µg/m3 a nikde v blízké obytné zástavbě
nepřekročí hodnotu 0,25 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace benzenu se pohybují do 1,5 % ročního limitu. V okolí vozovky a
v nejbližší obytné zástavbě jsou hodnoty ročních průměrů 0,05 – 0,065 µg/m3.
Roční limit pro benzo(a)pyren je 1 ng/m3. Očekávané koncentrace v desetinách pg/m3 (do 0,35
pg/m3) jsou nevýznamné.
Denní maxima suspendovaných částic PM10 jsou v hodnotách až 3 µg/m3, to je asi 6 % denního
limitu 50 µg/m3. Průměrné roční koncentrace dosahují hodnot do 0,2 µg/m3, to je méně než 1 %
ročního limitu.
Hodnocení
Nárůst imisní zátěže vyvolaný dopravou na nové parkoviště a pohyb vozidel na parkovišti a
v parkovacím domě nezpůsobí významné navýšení imisní zátěže blízkého okolí ani nejbližší
obytné zástavby. Do výpočtu imisní zátěže jsou zahrnuty i studené starty při startování vozidel na
parkovišti.
Porovnání imisních koncentrací ve vybraných referenčních bodech představujících nejbližší
obytnou zástavbu ukázalo, že nárůst imisí posuzovaných znečišťujících látek bude minimální,
v jednotkách procent současných imisních koncentrací.
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Skutečný nárůst imisní zátěže bude nižší než je prezentovaný ve studii, neboť výpočet nárůstu
imisí vycházel z konzervativního předpokladu že veškerá doprava na parkoviště zde bude nová a
předpokládal záměrně vysoké využití kapacity parkoviště a parkovacího domu v průběhu roku.

Dílčí závěr kapitoly D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Realizací záměru dojde k mírnému zvýšení imisí v řešeném území vlivem nárůstu dopravy.
Zvýšení imisí však nebude nijak významné a imisní limity pro sledované škodliviny budou splněny
s dostatečnou rezervou.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci
Možné vlivy výstavby na hlukovou situaci jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 52: Vlivy na hluk
Předmět hodnocení - ukazatele
Hluk
Vibrace

Výskyt
+
+/-

Poznámka
Zvýšení hluku během výstavby a vlivem dopravy
Dílčí vliv pouze pro období výstavby

Zdroje hluku
•

Automobilová a tramvajová doprava - automobilová doprava po Ještědské ulici a
tramvajová doprava po lince Lidové sady – Horní Hanychov. Intenzita tramvajové
dopravy, dopravy po Ještědské ulici v roce 2008 a dopravy vyvolané provozem
parkovacího domu je popsána v kapitole B.II.4.

•

Přibližovací lanovka a lanovka Skalka - Provoz lanovek představuje liniové zdroje.
Z analogie s obdobnými zařízeními byla hlučnost těchto zdrojů uvažována LAeq
v referenční vzdálenosti 7,5 m rovna 60 dB.

•

Strojovny lanovek - Zdrojem hluku budou obě strojovny lanovek v budovách dolní
stanice přibližovací lanovky a lanovky „Skalka. Obě budovy budou zděné (stávající
budova „Skalka“ je zděná, projde pouze rekonstrukcí). Hladina akustického tlaku
vyzařovaná obvodovou stěnou strojovny v době provozu lanovky vzhledem k typu
obvodového pláště nepřekročí 60 dB.

•

Sněžná děla - Výrobu technického sněhu ve spodní části Liberecké sjezdovky budou
zajišťovat nově instalovaná sněžná děla.
Podle výrobce standardních zařízení pro zasněžování je akustický tlak vysokotlakých
tyčových kanonů ve vzdálenosti 5 m od ústí děla cca LAp = 85 dB.
Investor uvádí, že v blízkosti obytné zástavby, to je v dolní části Liberecké sjezdovky
bude použita nízkotlaká zasněžovací technika se sníženou hlučností, která bude při použití
orientována tak, aby její vliv na obytnou zástavbu byl minimalizován. Například hluk od
sněžných kanonů ARECO Silent nebo SUFAG SuperSilent C je cca o 6 dB nižší než u
standardních výrobků stejných firem, jejichž uváděná hlučnost ve vzdálenosti 10 m se
pohybuje kolem LAp = 60 - 62 dB.
Pokud se budou akustické parametry konkrétních zvolených zařízení podstatně lišit od zde
uvedených hodnot, bude nutno v další fázi přípravy záměru provést výpočet hlukové
zátěže od konkrétních zařízení u nejbližší chráněné obytné zástavby.
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V době zkušebního provozu bude nutno provést měření akustických charakteristik
zařízení která budou instalována v dolní části sjezdovky, zda se v případě těchto zařízení
nejedná o hluk s výraznými tónovými složkami, to znamená zda v jeho třetinooktávovém
frekvenčním spektru nepřevyšuje hladina akustického tlaku v některé třetině oktávy
hladinu akustického tlaku v sousedících třetinooktávových pásmech o více než 5 dB.
Referenční body
Pro posouzení hlukových imisí v obytné zástavbě byly zvoleny jako referenční body všechny
obytné objekty, které mohou být dotčeny hlukem z posuzovaného záměru. V těchto bodech byl
proveden výpočet hlukové zátěže.
Umístění referenčních bodů pro hodnocení hlukové zátěže je patrné z mapy na obr. č. 24.
Počty obyvatel evidovaných k trvalému pobytu ve vybraných objektech byly poskytnuty
Magistrátem města Liberec, odborem správním. Jedná se o osoby hlášené k trvalému pobytu,
které nemusí korespondovat s počty fakticky bydlících osob v jednotlivých objektech. V evidenci
obyvatel Magistrátu města Liberec jsou evidováni pouze občané ČR, údaje o cizincích jsou
dodávány z Cizinecké policie ČR a mohou být značně nepřesné.
Ve dvou objektech, kde byl evidován počet osob 0 (jeden z nich před kolaudací) a jsou podle
průzkumu lokality obývány, byl pro toto posouzení použit počet 3 osoby.
Tabulka 53: Referenční body
dům č.p.
Ještědská 47
Ještědská 51
Ještědská 45
Ještědská 332
Ještědská 44
Ještědská 43
Ještědská 155
Ještědská 52
V Lukách 174
Za Domovem 157
Ještědská 42
Ještědská 41
Za Domovem 54
Za Domovem 167
Za Domovem 333
Ještědská 133
Ještědská 210
V Lukách 55
V Lukách 211
V Lukách 56
V Lukách 268
K Bucharce 129
Za Domovem 106
Pod Ještědem 299
Pod Ještědem 287
Pod Ještědem 288
Pod Ještědem 289
Pod Ještědem 290
Pod Ještědem 291
Pod Ještědem 292
EVERNIA s.r.o.

ref.body
1
2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

počet obyvatel
1
2
3
2
5
6
4
4
3
5
3
2
2
4
3
2
4
5
3
1
4
2
2
2
4
3
2
3
1
4
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Obrázek 24: Referenční body pro posouzení hlukové zátěže

Současná hluková situace – nulová varianta
Současná hluková situace je dána hlukem z automobilové dopravy po Ještědské ulici a
z tramvajové dopravy po lince č. 3 Lidové Sady – Horní Hanychov. Byla posouzena výpočtem,
výsledky v referenčních bodech jsou uvedeny v tabulce 54 (denní i noční hluk) a zobrazena
v mapách hlukových pásem v příloze Hlukové studie.
Tabulka 54: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq - současný stav (rok 2008)
dům č.p.
Ještědská 47
Ještědská 51
Ještědská 45
Ještědská 332
Ještědská 44
Ještědská 43
Ještědská 155
Ještědská 52
V Lukách 174
Za Domovem 157
Ještědská 42
Ještědská 41
Za Domovem 54
Za Domovem 167

EVERNIA s.r.o.

ref.body
1
2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13
14
15
16
17
18
19

LAeq [dB]
den
59,5
62,3
58,2
62,4
62,8
61,5
60,3
65,0
56,1
57,0
54,4
53,5
50,8
51,6

noc
49,0
51,8
47,7
51,9
52,3
51,0
49,8
54,5
45,7
46,5
47,1
45,1
40,3
41,5
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Za Domovem 333
Ještědská 133
Ještědská 210
V Lukách 55
V Lukách 211
V Lukách 56
V Lukách 268
K Bucharce 129
Za Domovem 106
Pod Ještědem 299
Pod Ještědem 287
Pod Ještědem 288
Pod Ještědem 289
Pod Ještědem 290
Pod Ještědem 291
Pod Ještědem 292
LIMIT

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Sportovní areál Ještěd
53,0
62,3
58,4
49,0
48,4
50,3
50,0
44,6
43,9
43,2
43,7
43,9
43,3
42,9
42,6
42,8
60,0

43,2
52,3
49,5
39,9
39,3
41,1
41,3
34,5
33,5
32,8
33,6
34,1
33,8
33,6
33,2
33,7
50,0

Tabulka 55: Sportovní areál Ještěd, počet osob zasažených hlukem z dopravy, nulová varianta
územní pásma

LAeq [dB]

počet obyvatel

pásmo 1
pásmo 2
pásmo 3
pásmo 4
pásmo 5
pásmo 6
pásmo 7
Celkem

50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
> 80

nul. varianta, rok 2008
19
16
21
4
0
0
0
60

Hodnocení
Doprava v lokalitě (Ještědská ulice, tramvajová doprava) bez navýšení o dopravu, vyvolanou
sportovním areálem Ještěd vyvolává v chráněném venkovním prostoru budov ležících
v bezprostřední blízkosti Ještědské ulice překročení limitních hodnot pro hluk v okolí hlavních
městských komunikací, to je 60 dB, resp. 50 dB v noci (hodnoty s tmavým podkresem v tabulce
54).
Vzhledem k existenci tohoto hluku v lokalitě k 1. 1. 2001 je tento hluk považován za starou
hlukovou zátěž s imisními limity zvýšenými o korekci +10 dB. Limity pro starou hlukovou zátěž
nejsou v lokalitě překračovány.
Výhledová akustická situace – aktivní varianta
Zdroje hluku:
-

doprava po Ještědské ulici včetně tramvajové linky, v denní době navýšená o dopravu do
sportovního areálu,
v denní době – provoz na parkovišti a v parkovacím domě,
v denní době – provoz přibližovací lanovky včetně strojovny,
v denní době – provoz lanovky „Skalka“ včetně strojovny,
v noční době – sněžná děla v dolní části Liberecké sjezdovky.
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Všechny ostatní zdroje hluku jsou v takové vzdálenosti od obytných objektů, že neovlivní
akustickou situaci v obytné zóně (ve dne ostatní lanovky a vleky, v noci sněžná děla na
vzdálenějších sjezdovkách).
Hluk v denní době
Situace byla posouzena výpočtem, výsledky v referenčních bodech jsou uvedeny v tabulce 56 a
zobrazena v mapě hlukových pásem v příloze Hlukové studie.
Tabulka 56: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq, výhledový stav, denní doba (2008)
dům č.p.

Ještědská 47
Ještědská 51
Ještědská 45
Ještědská 332
Ještědská 44
Ještědská 43
Ještědská 155
Ještědská 52
V Lukách 174
Za Domovem 157
Ještědská 42
Ještědská 41
Za Domovem 54
Za Domovem 167
Za Domovem 333
Ještědská 133
Ještědská 210
V Lukách 55
V Lukách 211
V Lukách 56
V Lukách 268
K Bucharce 129
Za Domovem 106
Pod Ještědem 299
Pod Ještědem 287
Pod Ještědem 288
Pod Ještědem 289
Pod Ještědem 290
Pod Ještědem 291
Pod Ještědem 292
LIMIT

EVERNIA s.r.o.

ref.body

1
2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

doprava (vč.
parkoviště)
59,8
62,7
58,5
62,8
63,2
61,8
60,7
65,4
56,8
57,7
54,7
54,1
51,5
52,4
53,9
63,2
59,5
49,7
49,2
51,0
50,7
45,3
44,4
43,8
44,5
44,7
43,8
43,5
43,3
43,5
60,0

LAeq [dB]
technologie
(lanovky atd.)
35,7
25,0
29,8
29,2
29,6
30,0
30,5
23,6
29,5
29,8
28,3
24,6
26,6
26,2
27,3
22,8
21,5
20,9
18,8
20,2
20,7
20,5
20,6
20,8
22,5
21,3
21,1
20,8
18,4
16,0
50,0

celkem
59,8
62,7
58,5
62,8
63,2
61,8
60,7
65,4
56,8
57,7
54,7
54,1
51,5
52,4
53,9
63,2
59,5
49,7
49,2
51,0
50,7
45,3
44,4
43,8
44,5
44,7
43,8
43,5
43,3
43,5
-
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Tabulka 57: Sportovní areál Ještěd, počet osob zasažených hlukem, aktivní varianta
územní pásma

LAeq [dB]

počet obyvatel

pásmo 1
pásmo 2
pásmo 3
pásmo 4
pásmo 5
pásmo 6
pásmo 7
Celkem

50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
> 80

aktivní varianta, rok 2008
19
16
21
4
0
0
0
60

Hodnocení
Nové zdroje hluk (technická zařízení, provoz parkoviště se zvýšenou kapacitou a provoz
parkovacího domu, navýšení dopravy o dopravu do sportovního areálu) způsobí mírný nárůst
hlukové zátěže.
Hluk z technologie nepřekročí s výraznou rezervou imisní limit 50 dB.
Nárůst dopravy vyvolá mírné zvýšení hluk z dopravy, nikde však takové, aby způsobilo
překročení limitní hodnoty 60 dB v místech, kde by bez tohoto nárůstu nebyla překračována.
Zvýšení hluku z dopravy se v těchto místech pohybuje do 0,4 dB. Výjimkou je dům č.p. 133 (ref.
bod 21) kde dojde ke zvýšení hluku o 0,9 dB.
Vzhledem k významné změně dopravní situace v lokalitě po realizaci plánovaného záměru
nebude pravděpodobně orgánem hygienické správy přiznána pro hluk z automobilové dopravy
korekce na starou hlukovou zátěž.
Hluk v noční době
Situace byla posouzena výpočtem, výsledky v referenčních bodech jsou uvedeny v tabulce 58 a
zobrazena v mapě hlukových pásem v příloze hlukové studie.
Tabulka 58: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq, výhledový stav, noční doba (2008)
dům č.p.

ref.body
doprava

Ještědská 47
Ještědská 51
Ještědská 45
Ještědská 332
Ještědská 44
Ještědská 43
Ještědská 155
Ještědská 52
V Lukách 174
Za Domovem 157
Ještědská 42
Ještědská 41
Za Domovem 54
Za Domovem 167
Za Domovem 333
Ještědská 133

EVERNIA s.r.o.

1
2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

49,0
51,8
47,7
51,9
52,3
51,0
49,8
54,5
45,7
46,5
47,1
45,1
40,3
41,5
43,2
52,3

LAeq [dB]
technologie
(děla.)
32,1
27,1
32,3
32,4
32,3
34,5
35,2
30,4
33,5
33,1
31,3
28,7
28,6
27,0
31,3
27,5

celkem
49,1
51,8
47,8
51,9
52,3
51,1
49,9
54,5
46,0
46,7
47,2
45,2
40,6
41,7
43,5
52,3
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Ještědská 210
V Lukách 55
V Lukách 211
V Lukách 56
V Lukách 268
K Bucharce 129
Za Domovem 106
Pod Ještědem 299
Pod Ještědem 287
Pod Ještědem 288
Pod Ještědem 289
Pod Ještědem 290
Pod Ještědem 291
Pod Ještědem 292
LIMIT

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

49,5
39,9
39,3
41,1
41,3
34,5
33,5
32,8
33,6
34,1
33,8
33,6
33,2
33,7
50,0

Sportovní areál Ještěd
27,9
19,9
25,8
24,1
25,0
24,1
26,1
27,7
28,2
26,0
21,1
25,5
25,0
19,3
40,0

49,5
39,9
39,5
41,2
41,4
34,9
34,2
34,0
34,7
34,7
34,0
34,2
33,8
33,9
-

Hodnocení
V noční době není v souvislosti s provozem sportovního areálu očekáván nárůst automobilové
dopravy. Nebudou provozovány lanovky a vleky. Z technických zařízení může být podle potřeby
a vhodnosti meteorologických podmínek prováděno zasněžování sjezdovek technickým sněhem
s použitím sněžných děl.
Hluk z těchto zařízení u nejbližších obytných objektů s rezervou zůstane pod limitní hodnotu 40
dB.
V důsledku této činnosti nedojde v místech, kde je hlukem z dopravy překračována limitní
hodnota 50 dB, ke zvýšení ekvivalentních hladin hluku.
Ve vzdálenějších místech, kde je hluk z dopravy nižší a rozdíl mezi hlukem z dopravy a ze
zasněžování je menší, dojde k mírnému nárůstu hluku ale výsledná hladina bude hluboko pod
limitní hodnotou.
V době zpracování této studie nebyl znám provozovatel areálu ani konkrétní typy sněžných
kanonů. Pro hodnocení hluku ze zasněžování byly použity akustické parametry běžně užívaných
zařízení. Pokud se budou akustické parametry konkrétních zvolených zařízení podstatně lišit od
použitých hodnot, bude nutno v další fázi přípravy záměru provést výpočet hlukové zátěže od
konkrétních zařízení u nejbližší chráněné obytné zástavby.
V době zkušebního provozu bude nutno provést měření akustických charakteristik zařízení která
budou instalována v dolní části sjezdovky, zda se v případě těchto zařízení nejedná o hluk
s výraznými tónovými složkami, to znamená zda v jeho třetinooktávovém frekvenčním spektru
nepřevyšuje hladina akustického tlaku v některé třetině oktávy hladinu akustického tlaku
v sousedících třetinooktávových pásmech o více než 5 dB.
Pokud by tomu bylo, sníží se limitní hodnota akustického tlaku o 5 dB a v případě některých
nejbližších obytných domů by nemusela být tato limitní hodnota dodržena. V takovém případě by
bylo nutno přijmout taková opatření, aby byla limitní hodnota dodržena (např. náhrada jiným
vhodným typem, technická úprava zařízení).
Porovnání nulové a aktivní varianty
Zdrojem hluk v nulové variantě je automobilová doprava v Ještědské ulici (silnice III/2784) a
tramvajová doprava linky č.3.
V aktivní variantě (provoz sportovního areálu po rozšíření) k těmto zdrojů přibudou další zdroje
hluku – sezónní nárůst dopravy vyvolaný vybudováním parkoviště a parkovacího domu, provoz
EVERNIA s.r.o.
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nové přibližovací lanovky k dolní stanici lanovky na Ještěd, provoz stávající lanovky „Skalka“ a
v noci sezónní (občasné) zasněžování spodní části Liberecké sjezdovky.
Některé z tzv. „nových“ zdrojů hluku jsou v lokalitě již v nulové variantě, přesto je s nimi
v tomto posouzení uvažováno jako s novými (budova lanovky „Skalka“ která bude
rekonstruována, automobilová doprava do areálu na stávající parkoviště o nižší kapacitě).
Nárůst hluku v denní době bude vyvolán především zvýšenou automobilovou dopravu. Bude
však nízký, v desetinách dB a nikde, kde není stávající dopravou překračována limitní hodnota
vinou tohoto nárůstu k jejímu překročení nedojde.
Porovnání počtu osob v lokalitě zasažených hlukem v jednotlivých hlukových pásmech je
v tabulce 59. Tyto počty jsou pro obě varianty shodné, expozice obyvatelstva hlukem se
v podstatě nezvýší.
Tabulka 59: Sportovní areál Ještěd, počet osob zasažených hlukem, aktivní varianta
územní pásma

LAeq [dB]

pásmo 1
pásmo 2
pásmo 3
pásmo 4
pásmo 5
pásmo 6
pásmo 7
Celkem

50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
> 80

počet obyvatel zasažených hlukem, rok 2008
nulová varianta
19
16
21
4
0
0
0
60

aktivní varianta
19
16
21
4
0
0
0
60

Hodnocení
Rozšíření a přestavba sportovního areálu Ještěd spočívá ve výstavbě nových technických
zařízení, rekonstrukci a úpravě existujících sportovišť a ve zvýšení počtu parkovacích míst
rozšířením stávajícího parkoviště a vybudováním nového parkovacího domu v ploše hlavního
parkoviště. Z uvažovaných nových zařízení a technických prostředků sportovního areálu mohou
ovlivnit hlukem nejbližší obytnou zástavbu vzhledem k jejich umístění především zvýšená
automobilová doprava po Ještědské ulici a provoz na centrálním parkovišti a v novém
parkovacím domě. Dále to bude provoz nové přibližovací lanovky, provoz strojoven obou
blízkých lanovek (Skalka, přibližovací lanovka) a v noční době příležitostný provoz při
zasněžování spodní části Liberecké sjezdovky s využitím sněžných děl.
V denní době způsobí nové zdroje hluku (technická zařízení, provoz parkoviště se zvýšenou
kapacitou a provoz parkovacího domu, navýšení dopravy o dopravu do sportovního areálu) mírný
nárůst hlukové zátěže. Hluk z technologie nepřekročí s výraznou rezervou imisní limit 50 dB.
Nárůst dopravy vyvolá mírné zvýšení hluku z dopravy, nikde však takové, aby způsobilo
překročení limitní hodnoty 60 dB v místech, kde by bez tohoto nárůstu nebyla překračována.
V noční době není v souvislosti s provozem sportovního areálu očekáván nárůst automobilové
dopravy. Z technických zařízení může být podle potřeby prováděno zasněžování sjezdovek
technickým sněhem s použitím sněžných děl. Hluk z těchto zařízení u nejbližších obytných
objektů s rezervou zůstane pod limitní hodnotu 40 dB.
Počty osob v lokalitě zasažených hlukem v jednotlivých hlukových pásmech jsou pro obě
varianty (nulová varianta, varianta s realizací záměru) shodné, expozice obyvatelstva hlukem se
nezvýší.
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Dílčí závěr kapitoly D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Emise hluku v souvislosti s rekonstrukcí sportovního areálu se mírně zvýší vlivem nárůstu
dopravy. Navýšení se bude pohybovat v desetinách decibelů. Hluk z technologie nepřekročí
s výraznou rezervou imisní limit 50 dB. Nárůst dopravy vyvolá mírné zvýšení hluku z dopravy,
nikde však takové, aby způsobilo překročení limitní hodnoty 60 dB v místech, kde by bez tohoto
nárůstu nebyla překračována. Během výstavby bude dočasně zvýšená hlučnost v blízkém okolí
vlivem činnosti stavebních strojů, demolice a zvýšení těžké nákladní dopravy. Počet osob
v lokalitě zasažených hlukem se oproti současnému stavu nezvýší.

D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody
Možné vlivy realizace záměru na povrchové a podzemní vody jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 60: Vlivy na zdroje vod
Kategorie
Podkategorie
Vliv na zdroje pitných kvalita
vod
kvantita
Vliv na
vody

povrchové kvalita
kvantita

Vliv
vody

na

protipovodňová ochrana
podzemní kvalita
kvantita

Výskyt
+
+
+/+
+/+/-

Poznámka
OPVZ U Lanovky – riziko kontaminace
OPVZ U Lanovky – riziko poklesu
hladiny vlivem terénních úprav
riziko
kontaminace
vypouštěním
dešťových odp. vod
vypouštění dešťových odp. vod, využití
vody na zasněžování
riziko kontaminace během výstavby
možnost ovlivnění hl. podz vody během
výstavby

Splaškové vody
Splaškové vody ze Sportovního areálu Ještěd budou odváděny městskou kanalizací na čistírnu
odpadních vod, kde budou vyčištěny a vypuštěny do recipientu (Lužická Nisa). Množství ani
kvalita splaškových vod neovlivní funkci ČOV.
Dešťové vody
Realizací záměru dojde k nárůstu zpevněných a zastavěných ploch, zejména výstavbou nových
objektů (restaurace Skalka, chata Černý vrch, objekty v rámci Skokanského areálu). Z důvodu,
aby nedocházelo k přetížení čistírny odpadních vod balastními dešťovými vodami, budou
dešťové odpadní vody odváděny přímo do povrchových toků. Tam, kde se jedná o dešťové
odpadní vody z parkovacích ploch, a tam, kde hrozí riziko úniku ropných látek, budou před
vypouštěním do vodoteče dešťové vody předčistěny zařízeními na pozemku investora, před
zaústěním do kanalizace.
Protipovodňová ochrana
Dle referátu ŽP MÚ Liberec se zde žádné zátopové území nevyskytuje a žádné nebylo vyhlášeno.
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Povrchové vody
Vlivem rekonstrukce a zkapacitnění Sportovního areálu Ještěd dojde ke změnám hydrologického
režimu povrchových vod. Významný vliv lze očekávat zejména v profilu Slunného potoka, na
kterém je vybudována retenční nádrž Bucharka. Zejména v období intenzivního zasněžování
(podzimní měsíce) bude prakticky veškerá voda využita na zasněžování. Je tedy nutné v tomto
období zachovat ve Slunném potoce alespoň sanační průtok. Dále budou povrchové vody
ovlivněny vypouštěním dešťových odpadních vod ze zastavěných a zpevněných ploch
v zájmovém území. Je však třeba konstatovat, že již v současné době jsou dešťové odpadní vody
vypouštěny do místních vodotečí, a tudíž množství vody, které bude do vodních toků odváděno,
nebude významné. Ke změně kvality by dojít nemělo, neboť tam, kde by hrozilo znečištění
vodního toku, budou odpadní vody před vypouštěním do vodoteče předčištěny.

Podzemní vody
Z hlediska charakteru odvodnění území může dojít v důsledku odlesnění a prováděním zemních
prací (výkopů pro pokládku rozvodů vody pro zasněžování, kabelových tras, náspů) k částečné
změně konfigurace terénu, což může vyvolat změnu odtokových poměrů jak povrchových, tak
mělce připovrchových podzemních vod. Takováto obava ze strany provozovatele vodních zdrojů
(SčVK Vratislavice) existovala již v souvislosti s výkopy pro pokládku potrubí pro umělé
zasněžování v prostoru nad OPVZ U Lanovky, proto byla stavba pod stálým geologickým
dozorem (měření vydatnosti přítoků do pramenních jímek, sledování kvality vody, opatření při
provádění výkopů přímo v terénu – vytváření jílocementových přehrad ve výkopech apod.).
Z toho důvodu se jako nejproblematičtější úsek jeví další rozšiřování (a následné předpokládané
terénní úpravy) úseku Liberecké sjezdovky v prostoru OPVZ prameniště u Lanovky. Projekt
prací zde musí vycházet z detailního ověření hydrogeologických i inženýrsko-geologických
poměrů, které budou muset být ověřeny podrobným průzkumem, jehož výsledkům bude
podřízeno i technické řešení.
Výstavba nové lanové dráhy z prostoru tramvajové zastávky do areálu (tzv.přibližovací lanovka)
sice prochází či přímo křižuje některá vodohospodářská zařízení (vodojem, podzemní sběrné
šachtice a přívodní potrubí), překonání těchto, většinou ryze stavebně-technických či provozních
zařízení, však bude věcí technického provedení stavby.
Možné ovlivnění hladiny mělkých podzemních vod lze očekávat v místech hlubších zářezů nově
budovaných přístupových cest, či při rozšiřování stávajících sjezdových tratí, kde může
v případě, že jsou budovány v zářezu docházet k dílčímu odvodnění zemin a hornin. Obvykle
nejsou větší výrony vody v těchto zářezech patrné, dochází zde však ke snížení hladiny podzemní
vody nebo alespoň ke snížení její přirozené vlhkosti (důsledek je prosychání stromů při okrajích
sjezdovek, které jsou vedeny v hlubších zářezech).
Obecně lze konstatovat, že k lokálnímu ovlivnění hladiny podzemní vody může dojít pouze u
nejsvrchnější, kvarterní zvodně.
Hladina podzemní vody u hlouběji uložených puklinových zvodní nebude předpokládanou
výstavbou zastižena a tudíž ani jakkoli dotčena.
Změny proudění podzemních vod a vlivy na vydatnost vodních zdrojů:
Nová výstavba a zejména značný rozsah zemních prací v souvislosti s přestavbou skokanského
areálu, rozšiřováním sjezdovek, výrazným odlesněním a dalšími činnostmi může způsobovat
změny hladiny kvartérní připovrchové zvodně.

EVERNIA s.r.o.

strana 134

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Sportovní areál Ještěd

K ovlivnění režimu podzemních vod může obecně dojít především v oblasti budování hlubších
zářezů (narušení proudění a odtokového režimu podzemní vody v zářezu).
Tyto skutečnosti je třeba zohlednit při technickém řešení v dalším stupni projektové dokumentace
a vhodným technickým řešením eliminovat možné následky (viz příklad z roku 2004 – dodatečně
vyprojektovaná a následně provedená výstavba těsnících hrázek ve výkopech pro pokládku
zasněžovacího potrubí v prostoru nad OPVZ U lanovky apod.).
Vliv na kvalitu podzemní vody:
Mělké podzemní vody mohou být dotčeny výstavbou (popřípadě dlouhodobým provozem) v
případě, že nebudou dodržena ochranná opatření před úniky nebezpečných látek a to zejména při
výstavbě v oblastech, kde je zvýšená hladina podzemní vody či v přímém okolí pramenišť.
Kromě toho je potřeba, aby se případné nové komunikace, sjezdovky či výkopy nestaly
drenážním prvkem, který by sváděl či dokonce odváděl mělké podzemní vody a tím snižoval
hladinu podzemní vody v okolí pramenišť.
Nepříznivě na kvalitu podzemní vody připovrchové zvodně může působit i odstranění slabě
propustných krycích vrstev (předpokladem ale je, že sjezdovky a další plochy se postupně
zatravní).
Lesní porosty v ploše OPVZ je třeba v souladu s Instrukcí č. 13 MLVH/ČSR/82 zařadit do
funkčních skupin lesa s dílčí vodohospodářskou funkcí hygienické ochrany.
Cílem hospodaření v této funkční skupině lesa je minimalizovat veškeré zásahy vedoucí
k porušení půdního krytu, aby se zabránilo erozi půdy a zpomalil se odtok povrchové vody.
Rovněž použití veškerých pesticidních a fungicidních látek na ochranu stromů je vázáno na
souhlas orgánů hygienické služby.
Minimalizován by měl být pohyb mechanismů po lesních cestách vedených napříč OPVZ II.
stupně. Při pohybu mechanismů je třeba zamezit únikům mazadel a pohonných hmot. Zvláště
přísná opatření platí zejména v místech propustků potoka pod cestami.
Terénní úpravy komunikací, lesní těžbu a veškeré terénní práce provádět ve vhodném
klimatickém období roku a po vzájemné dohodě s provozovatelem vodárenské soustavy
Dílčí závěr kapitoly D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivem rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd se předpokládá ovlivnění jak povrchových tak
podzemních vod. Voda ze Slunného potoka se využívá a nadále bude pro zasněžování sjezdovek.
Je zde nutné zajistit zachování alespoň sanačního průtoku. Podzemní vody mohou být ovlivněny
ve fázi výstavby, v případě vzniku hlubších zářezů nově budovaných přístupových cest, či při
rozšiřování stávajících sjezdových tratí. Vliv na kvalitu podzemních vod je nutné řešit úpravou
režimu lesního hospodaření a pohybu mechanismů v OPVZ. Minimalizaci vlivů na povrchové a
podzemní vody je nutné řešit podrobným hydrogeologickým a inženýrsko-geologickým
průzkumem a technickými opatřeními v dalším stupni projektové dokumentace.
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D.I.5. Vliv na půdu
Možné vlivy rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd na půdu a její zábor jsou shrnuty
v následující tabulce:
Tabulka 61: Vlivy na půdu
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na zábor zemědělské půdy
Vliv na zábor lesní půdy
Vliv na kontaminaci půdy
Vliv na erozi půdy

Výskyt
+
+
+

Poznámka
Pláně – trvalý i dočasný zábor
Trvalý i dočasný zábor
Rozšíření průseků sjezdovek

V této kapitole je uvedeno celkové zhodnocení vlivu na půdy, které vychází z charakteristiky
uvedené v kap. C.II.3.
Realizací záměru dojde k dočasným i trvalým záborům pozemků určených k plnění funkce lesa,
pozemků spadajících do zemědělského půdního fondu i ostatní plochy. Dočasný zábor má
celkový rozsah 169 075,5 m2 a trvalý 13 628,3 m2. Mezi dočasnými zábory převládají pozemky
určené k plnění funkce lesa a mezi trvalými zábory ostatní plochy.
Z hlediska eroze bude mít nejvýznamnější vliv rozšíření sjezdových tratí a tím zvětšení celkové
plochy bez zalesnění. Jedná se zejména o rozšíření Liberecké sjezdovky prakticky v celé její
délce a o průseky pro sedačkovou lanovku Skalka a přibližovací lanovku Pláně – Skalka.
Podmínkou realizace záměru je důsledně zatravnění všech odkrytých svahů, aby bylo zabráněno
vzniku vodní eroze, a jejich následná údržba. Pro zatravnění je vhodné použít travní směs,
odpovídající původnímu druhovému složení horských luk a pastvin.
Vliv na kontaminaci půd se u řešeného záměru nepředpokládá.

Dílčí závěr kapitoly D.I.5. Vlivy na půdu
Rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd nebude mít při splnění stanovených podmínek významný
vliv na půdy, jak z hlediska záboru kvalitních půd, tak ani z hlediska kontaminace. Rozšíření
lesních průseků může mít vliv na erozi půdy. Je proto nutné realizovat protierozní opatření a
odlesněné plochy v co nejkratší době zatravnit. Dočasný zábor několikanásobně převyšuje zábor
trvalý a nejvíce zasahuje pozemky určené k plnění funkce lesa. Z typů půd vyskytujících se na
řešeném území převažují kambizemě a typické rendziny.

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Možné vlivy výstavby na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 62: Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na chráněné ložiskové území
Vliv na dobývací prostory
Vliv na prognózní zdroje surovin
Vliv na poddolovaná území
Vliv na sesuvy a svahové deformace
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Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru,
prognózního zdroje surovin, poddolovaného území, sesuvů a svahových deformací. Ovlivnění
horninového prostředí a přírodních zdrojů ve vztahu k záměru lze hodnotit jako nevýznamné.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru nebude potřeba otvírání nových kamenolomů.
Dílčí závěr kapitoly D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Na území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin, dobývací prostory, poddolovaná území
ani sesuvy půd. Při realizaci záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí.

D.I.7. Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Možné vlivy rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty
v následující tabulce:
Tabulka 63: Kategorie vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Zvláště
chráněné
druhy

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Ze zákona
lesy
(č.114/1992
rašeliniště
Sb.)
vodní toky

rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Nadregionální biocentrum
biokoridor
Regionální
biocentrum
biokoridor
Lokální
biocentrum
biokoridor
Rostliny

Živočichové

Natura
2000

EVERNIA s.r.o.

kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené

ptačí oblasti
evropsky významné lokality

Výskyt
Poznámka
+/V návrhu Přírodní rezervace Ještědské
buky
+
Přírodní památka Terasy Ještědu
+
+
Slunný
potok,
Plátenický
potok,
bezejmenná vodoteč v oblasti Dolních
Plání
+
35/10 Jihozápadní
+
9, 24 Ještěd
23/24, 24/28, 35/10 Jihozápadní
+
28 Skalka
+
26/27 Nad Horním Hanychovem, 24/26/27
U lanovky
bledule jarní (Leucojum vernum)
+/V širším okolí
+/V širším okolí
+/V širším okolí
+/V širším okolí
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D.I.7.1. Vliv na flóru
Posuzovaná stavba ovlivní rostlinný kryt především záborem lesních porostů pro rozšířené
plochy sjezdovek a průseků přibližovacích zařízení (lanovek, vleků). Rozsah záboru je poměrně
velký, zvláště s ohledem na přírodní podmínky území (dosti strmé svahy, někdy na skeletnaté
půdě, chladné horské podnebí, návaznost na již existující odlesněné plochy a koridory). Z úzce
botanického hlediska nejsou navržené zábory většinou příliš konfliktní, neboť se cennějším
lokalitám (až na výjimky) vyhýbají. Bližší hodnocení jednotlivých staveb je podáno
v následujícím textu. Uvedeny jsou pouze stavby, u nichž lze předpokládat významnější dopady
na rostlinstvo.
Stavba 1.5 – restaurace „Skalka“
Stavba je situována do blízkosti stávající chaty při horním konci vleku Skalka na vrcholu
Černého kopce. Zábor se dotýká mladých smrkových porostů na imisně postižených plochách.
Jihovýchodně odsud se nacházejí kvarcitové výchozy s fragmenty jeřábové smrčiny s vtroušeným
bukem – tato lokalita ale nebude stavbou zasažena.
Stavba 2.2 – přibližovací lanovka „Pláně–Skalka“
Lanovka je vedena v nové trase v délce cca 370 m napříč lesním porostem. Převažují mladé
smrkové porosty, místy i s příměsí smrku pichlavého, ve střední části smrková mlazina, v dolním
úseku smrková kmenovina. Nerovnoměrnou příměs tvoří jeřáb. Jde o převážně oligotrofní
polohy, někdy výrazně skeletnaté, s kameny až balvany; na podrostu se účastní acidofilní trávy a
keříčky.
Vliv na vegetaci je přijatelný v případě, že nebudou prováděny rozsáhlejší zemní práce a bude
zachován přírodní terén. V opačném případě dojde k výrazné změně stanovištních podmínek a
k zániku stávajícího bylinného patra, které nahradí nekonsolidovaný semiruderální trávník.
Stavba 2.5 – lanovka „Skalka“ – stávající trasa
Trasa sleduje průsek stávajícího vleku. V dolní části se nacházejí smrkové kmenoviny s lokální
příměsí břízy, jeřábu, místy i olše a jen místně vtroušeným bukem, výše pak volně zapojené
mlaziny smrku ztepilého i pichlavého. Dojde pouze k dílčímu rozšíření průseku, bez závažnějších
vlivů na rostlinstvo.
Stavba 2.6 – lanovka „Skalka“ – variantní trasa
Trasa je vedena v blízkosti Liberecké sjezdovky, kterou také třikrát kříží, čímž se poněkud
snižuje zábor lesní půdy. Na většině svého průběhu je ovšem vedena v nové trase, cca ze 2/3
smrkovou kmenovinou s místy hojným modřínem, doprovodně břízou, bukem, jeřábem a olší.
V horní části zasahuje do smrkových mlazin s příměsí smrku pichlavého, dílem nezapojených.
Záměr představuje poměrně významný zásah do celistvosti lesních porostů, byť z botanického
hlediska nepříliš hodnotných.
Stavba 2.7 – přibližovací lanovka „Dolní centrum-Horní centrum“
Lanovka prochází v nové trase smrkovou kmenovinou s místy přimíšeným modřínem, dále
břízou a hojným podúrovňovým jeřábem, občas i klenem a bukem. Zaujímá deluviálně
obohacené polohy s roztroušenými prameništi, čemuž odpovídá bohatší bylinné patro
(Calamagrostis villosa, Rubus sp., Senecio ovatus, Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, lok.
Stellaria nemorum, Lysimachia nemorum, Petasites albus aj.). Při dolním okraji částečně
zasahuje do vzrostlé smíšené březiny, v sousedství se nachází mladý porost douglasky. Jde o
kulturní porost s mírně zvýšeným biologickým potenciálem vlivem živnější polohy a zmlazování
dřevin. Zásah je ještě akceptovatelný, zvláště za předpokladu ponechání přírodního terénu.
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Stavba 3.1.2 – sjezdovka „Nové Pláně“
Jedná se o dva dílčí záměry rozšíření stávajícího sjezdového svahu.
V horní části je navrženo rozšíření až po vrstevnicovou cestu pod tzv. Dělanou cestou, podél již
existujícího lyžařského vleku. Ke smýcení je určeno cca 0,75 ha lesního porostu. Dotčený porost
je mlazina smrku pichlavého i ztepilého s početným bukem, ve zbytkové nadúrovni je několik
dospělých buků. Východní část porostu zaujímá smrková tyčovina s místní příměsí buku, dále
přistupuje jeřáb. Porost má zvýšený biologický potenciál, s předpokladem zlepšování druhové
skladby ve prospěch buku. Na odlesněné a upravené ploše vznikne, resp. bude uměle založen
bylinotravní porost s nižší botanickou kvalitou. Vytvoření travního porostu kvalitativně
srovnatelného s navazujícími loukami je otázka delšího časového horizontu. Vývoj porostu bude
záviset především na kvalitě nově vzniklého půdního profilu, dočasně i na složení výsevu a
dlouhodobě pak na režimu využití, tj. nejen sportovně-rekreačním zatížení, ale zejména na sečení
trávníku, případně dalších opatřeních.
Uvažováno je také rozšíření sjezdového svahu v dolním směru, tj. ke Světlé pod Ještědem.
V tomto případě jde o smýcení cca 1,5 ha lesního porostu, včetně stromových porostů na nelesní
půdě. Dotčeny by byly dílem mladší smrkové kmenoviny na mezotrofním stanovišti, dílem olšiny
s klenem, bukem, místy i jasanem v deluviální poloze, jen zčásti na podmáčené půdě (jde
pravděpodobně o uměle založené porosty s Alnus incana). Bylinné patro je poměrně bohaté, byť
většinou bez významnějších druhů, neboť jde převážně o porosty na dřívější zemědělské půdě.
Dolní část rozšířeného svahu zahrnuje současné extenzivní vlhčí louky s roztroušenými
dřevinami. Zde by tedy pravděpodobně došlo k vykácení těchto dřevin a nejspíše i k dílčím
zemním úpravám. Výsledkem by bylo určité snížení biodiverzity a estetické hodnoty tohoto
prostoru.
Stavba 3.1.3a – sjezdovka „Liberecká I“
Rozšíření Liberecké sjezdovky na 10 m (rozříření o cca 5 m) v jižním směru v celé její délce
představuje poměrně značný zásah do lesních porostů. Zamýšlený zábor zasahuje v dolní cca
polovině do smrkové kmenoviny s příměsí modřínu, břízy, vtroušeně i buku na submezotrofním
stanovišti. V horní části trasy se zábor dotýká mladých, místy nedokonale zapojených smrkových
porostů s příměsí smrku pichlavého, jeřábu, břízy a sporadicky i buku. Dotčené lesní porosty
nemají větší botanickou hodnotu.
Stavba 3.1.3b – sjezdovka „Liberecká II“
Jedná se o dílčí rozšíření severní větve Liberecké sjezdovky v délce cca 450 m na šířku kolem 10
m. Rozšíření zasahuje smrkové kmenoviny mýtního věku, zčásti již obnovně rozpracované.
V dolní části je zasažena mladá kmenovina, v horním úseku pak zralá prosvětlená smrčina
v oplocence s podsázeným bukem. Bylinné patro indikuje submezotrofní půdu, účastní se na něm
mj. Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa, Rubus idaeus, Senecio nemorensis, Athyrium filixfemina, Dryopteris dilatata a Prenanthes purpurea. Tento porost je poměrně cenný právě pro
zdárně se vyvíjející smrkové podsadby – v okolních lesích je buk nanejvýš vtroušenou dřevinou.
Stavba 3.1.4 – sjezdovka „Liberecká III“
Odlesnění je navrženo na dojezdu Liberecké sjezdovky za tramvajovou smyčkou, na ploše zhruba
trojúhelníkového tvaru. V současnosti se zde nacházejí mladé smíšené porosty smrku, modřínu,
olše, osiky, břízy a jeřábu. Půda je vlhká, pseudoglejově ovlivněná, místy s pramennými
polohami. V bylinném patře tu roste mj. Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Equisetum
sylvaticum, Juncus effusus, Myosotis nemorosa, Oxalis acetosella, Rubus sp., Senecio ovatus,
Stellaria nemorum, Vaccinium myrtillus, Vignea remota, Viola palustris. Porost je významný
spíše z ekologického hlediska (relativně živné deluvium s prameništi), nelze vyloučit, že byl
založen na původně nelesní ploše.
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Stavba 3.1.6 – sjezdovka „Slalomový svah“
Zábor lesní půdy v délce cca 150 m a průměrné šířce 20 m. Týká se volně zapojené smrkové
mlaziny se smrkem pichlavým a listnatou příměsí (zvl. jeřábem a břízou). Porost nemá zvláštní
botanickou hodnotu.
Menší odlesnění je rovněž navrženo na spojnici lyžařských můstků a slalomového svahu. Ačkoliv
jde o nevelký zábor, z hlediska dopadu na biodiverzitu je významný, neboť zahrnuje smíšený
porost buku, smrku a klenu s prameništi a bohatou květenou.
Cyklotrasy (bike-park)
Cyklotrasy jsou většinou navrženy mimo stávající cestní síť, uvnitř lesních porostů nebo
v prostoru současných sjezdovek. Celkově je možné záměr realizace cyklotras při dodržení
stanovených podmínek realizovat. Problematickým úsekem je úsek H1, který začíná ve vrcholové
části Ještědu a lávková trasa L2 mezi Slalomovým avahem a Skokanským areálem, která
prochází botanicky cenným smíšeným lesním porostem buku, smrku a klenu. Trasu L2, která
prochází botanicky cenným územím, je nutné přesně vymezit v terénu ve spolupráci s botanikem,
aby nedošlo k jejímu poškození. Tam kde trasy prochází lesními porosty je nutné jejich přesné
vymezení konzultovat s odborníkem na lesní hospodářství.
Hodnocení vlivu na lesy:
Tabulka 64: Vliv jednotlivých staveb na lesní porosty
Číslo

Název

Označení

Stav odtěžované části

1.1

Rekonstrukce
budovy Skalka
Skokanský areál
Chata Černý vrch
Restaurace Skalka
Rekonstrukce
silnice Ještědská
Parkoviště Berlín
Přibližovací
lanovka
Pláně-Skalka
Lanovka Pláně
Lanovka Skalka –
stávající trasa

278C

Lesní bezlesí.

Ohrožení
po těžbě
---

279A
279D
283A
Mimo LHP

Porost SM,BK – kmenovina. Částečně již odtěženo.
Porost SM,SMP,BR,JR
Lesní bezlesí.
---

Eroze
-------

Mimo LHP
266B
267A

--Porost SM - Smrkové mlaziny, tyčoviny i kmenoviny.
Jižní svah do 40°.

-----

Eroze

278A
278C

Porost SM,SMP,BR,BK – mlaziny a kmenoviny. Severní
svah do 55°, v současné době bez eroze.
Rozšíření trasy možné – avšak jen jednostranně –
zachovat porostní plášť.
Porost SM,SMP – mlaziny a kmenoviny. V severní části
nová paseka přetínající plánovanou dráhu.
Svah do 50°. Plánované odtěžení není vhodné – mezi
sjezdovkou a lanovkou by zůstal jen úzký lesní pruh
ohrožený větrem.
Porost SM,BR – kmenoviny a tyčoviny. Severní svah do
40°, na dvou místech podmáčené.

267A
267C
267C(LHO)
279B
279D

Mlaziny a tyčkoviny SM,BK,SMP,BR,JR.
Starší SM porosty s KL,OL.
Příkrý jižní svah s balvany.
Porost SM,MD,OL,BR,SMP – mlaziny a kmenoviny.
Svah do 60°. Na současné sjezdovce bez větší eroze, jen

Eroze.

1.3
1.4
1.5
1.8
1.10
2.2

2.3
2.5

2.6

Lanovka Skalka –
variantní trasa

2.7

Přibližovací
lanovka
Dolní centrum –
Horní centrum
Sjezdovka
Nové Pláně

3.1.2

3.1.3a

Sjezdovka
Liberecká I
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---
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3.1.3b
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Sjezdovka
Liberecká II
Sjezdovka
Liberecká III
U – rampa
Bucharka
Sjezdovka
Slalomový svah
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278B
279B

v nejprudších místech rýhy do 10cm.
Rozšíření již provedeno

---

278C

Porost SM,MD,BR,OS - tyčovina. Mírný severní svah.

---

Mimo LHP

---

---

279D

Porost SM,MD,BR - mlazina. Příkrý severní svah.
Částečně již rozšířeno.

Shrnutí vlivů na flóru
Rozšíření Sportovního areálu Ještěd bude mít nejvýraznější dopad na lesní porosty. Dojde
k trvalému odlesnění na ploše několika hektarů. Zasaženy budou většinou lesní porosty kulturní
povahy, se značně pozměněným dřevinným složením, avšak s relativně zachovalým bylinným
patrem.
Dotčené lesy jsou v zásadě trojího typu. Největší rozsah zaujímají smrkové kmenoviny
předmýtného i mýtného věku, s nestálou příměsí modřínu, břízy, jeřábu (v podúrovni), řidčeji i
buku. Ve vyšších polohách, kde v 80. letech došlo k imisnímu rozvrácení tehdejších smrkových
porostů a jejich následnému odtěžení, se rozkládají mladé, nerovnoměrně zapojené porosty se
smrkem ztepilým i pichlavým a s nestálou příměsí listnatých dřevin. Třetí typ dotčených lesů
představují porosty přirozenější povahy, s hojnějším bukem, popř. klenem, olší či jasanem.
Porosty tohoto zařazení jsou v území zastoupeny jen menšinově východně od lyžařských můstků
(tyto jsou biologicky nejcennější), v okolí Plání a při dojezdu Liberecké sjezdovky.
Z formálního hlediska je významná skutečnost, že v prostoru východně od lyžařského můstku je
třeba v případě odlesňování či zemních prací zohlednit výskyt populace ohrožené bledule jarní
(Leucojum vernum). Bledule může být rozšířena i v oblasti Plání, v místech navrženého rozšíření
sjezdového svahu. Výskyt dalších zvláště chráněných druhů rostlin není z ploch navržených
záborů znám.

Dílčí závěr:
Rozšíření Sportovního areálu Ještěd bude mít nejvýraznější dopad na lesní porosty. Dojde
k trvalému odlesnění na ploše několika hektarů. Zasaženy budou většinou lesní porosty kulturní
povahy, se značně pozměněným dřevinným složením, avšak s relativně zachovalým bylinným
patrem. Je nutné minimalizovat zásahy do porostů přirozenější povahy s hojnějším bukem, popř.
klenem, olší či jasanem, které jsou lokalitě zastoupeny jen menšinově. V prostoru východně od
lyžařského můstku je nutné brát zřetel na výskyt populace ohrožené bledule jarní (Leucojum
vernum).

D.I.7.2. Vliv na faunu
Území Sportovního areálu Ještěd je v současné době z hlediska vlivů na faunu silně zatíženo
provozem stávajících lanovek, vleků, sjezdovek skokanských můstků apod. a s tím spojenou
vysokou návštěvností zimní i letní včetně provozu vozidel až na vrchol Ještědu. Přírodní prostředí
severních svahů Ještědu tak bylo obětováno sportům a výstavba dalších sportovních a
turistických zařízení, resp. rekonstrukce a rozšiřování jednotlivých objektů má již v tomto silně
antropologicky zasaženém území pouze omezený vliv na faunu.
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Realizace většiny plánovaných staveb, které jsou předmětem hodnocení v této dokumentaci,
nebude mít vzhledem k současnému stavu výrazně zhoršující vliv na faunu zájmového území.
Stavby v nejcennějších částech území, tj. traverzová cesta na vrchol Ještědu (stavba 3.2.2.),
procházející jedním z nejcennějších biotopů – vrcholovou sutí, a traverzová cesta Černý vrch –
Pod lany (stavba 3.2.1), která přetíná nejzachovalejší lesní porost (jediný fragment horské bučiny
v území) jsou již povoleny a nejsou tedy předmětem hodnocení v této dokumentaci.
Prakticky nulový vliv na faunu budou mít stavby a rekonstrukce budov a cest v okolí dolní
stanice lanovky a ve skokanském areálu; tato území jsou již téměř denaturalizována.
Poněkud větší význam má připravované rozšiřování sjezdovek, zejména Liberecké sjezdovky
z Černého vrchu a od horní stanice vleku Skalka, spojené se zásahem do lesních porostů.
V převážné většině jde sice o nepůvodní smrkové monokultury, které ale mají z hlediska fauny
svůj význam. Trvalým odlesněním se zmenší plochy souvislých lesních porostů v této části
Ještědského hřbetu a tím i biotopy lesních druhů živočichů.
Mnohem významnější zejména pro obratlovce je fragmentace souvislejších lesních celků na
jednotlivé pásy, k čemuž dochází budováním každého širšího průseku pro sjezdovku či lanovku.
Z tohoto pohledu je nejméně vhodným řešením další fragmentace lesního celku vybudováním
trasy čtyřsedačkové lanovky Skalka v nové trase. Naopak menší vliv na faunu bude mít vedení
lanovky v původní trase vleku.

Dílčí závěr:
Řešené území je z hlediska faunistického složení mimořádně hodnotným územím. Do
nejcennějších lokalit se však v rámci navrhovaných objektů nezasahuje. Vzhledem k tomu, že
území je již v současné době využíváno pro sport a rekreaci a záměr se týká z velké části
rekonstrukce stávajících zařízení nebude mít hodnocený záměr významný vliv na faunu.

D.I.7.3. Vliv na ekosyst émy
Zvláště chráněná území
Na řešeném území se vyskytuje Přírodní památka Terasy Ještědu a navržená přírodní rezervace
Ještědské buky. Navržené záměry se však těmto nejhodnotnějším lokalitám vesměs vyhýbají. Do
Přírodní památky Terasy Ještědu zasahuje úsek cyklotrasy H1. Tento úsek by v případě realizace
byl využíván pouze výlučně v době tréninku a během samotného závodu. Do vlastních suťových
polí již záměr přímo nezasahuje a využívá z velké části současnou cestu. Na začátek trasy je
možné se dostat dvěma způsoby: jednak zespodu od silnice spojující chatu Ještědka s vrcholem
Ještědu, případně pěšinou, která od Ještědky vede, nebo od konečné stanice kabinové lanovky po
traverzové cestě Vrchol Ještědu. V tomto případě nelze vyloučit negativní vliv na mimořádně
zoologicky i botanicky hodnotné suťové pole. Z toho důvodu se navrhuje tento horní úsek trasy
H1 zrušit a začátek trasy H umístit až za silnici Ještědka – Ještěd na začátek úseku H2.
Do navrhované Přírodní rezervace Ještědské buky nezasahuje žádný z objektů záměru.
Územní systém ekologické stability
Realizací záměru budou dotčeny lokální, regionální i nadregionální prvky ÚSES. Na
následujícím obrázku jsou patrné objekty, které zasahují do územního systému ekologické
stability.
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Regionální biocentrum Ještěd částečně zasahuje do Skokanského areálu. Zásah je však pouze
okrajového charakteru a neměl by mít významný vliv. Nadregionální biokoridor Na Pláních
(Ještěd – jih) jde v souběhu se současnou cestou a nebude rekonstrukcí areálu nijak ovlivněno.
Nadregionální biokoridor 35/10 Jihozápadní prochází přes sjezdovku Pláně v prostoru, kde je
navrženo její prodloužení do Světlé pod Ještědem. Tento prostor bude vykácen a tím bude
narušena spojitost biokoridoru. Vzhledem k tomu, že lokalita bude využívána pouze v zimním
období a po zbytek roku bude využívána jako louka a pastvina, která umožňuje migraci
živočichů, nebude mít tento zásah významný vliv na funkčnost biokoridoru. Negativní vliv se
očekává pouze v zimním období a časně z jara, kdy se bude sjezdovka používat a upravovat.
Prvky lokálního systému ekologické stability vesměs kříží sjezdovky nebo již současné cesty a
nepředpokládá se zde významný vliv.
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Obrázek 25: Objekty, které zasahují do územního systému ekologické stability

Významné krajinné prvky
V zájmovém území se nevyskytují žádné registrované významné krajinné prvky. Významným
krajinným prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je vodní tok Slunný
potok, bezejmenná vodoteč v pramenní oblasti „Dolní Pláně“ a částečně Plátenický potok. Do
povrchových vodních toků budou vypouštěny veškeré dešťové odpadní vody ze zastavěných a
zpevněných ploch. Tyto vody budou před vyústěním do vodních toků tam, kde by hrozilo jejich
znečištění zejména ropnými látkami, předčištěny a kvalita vody by tedy neměla být negativně
ovlivněna.
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Dalším významným krajinným prvkem ze zákona jsou lesní porosty, které celý areál z velké části
obklopují. Kácení lesních ploch je významným zásahem do životního prostředí dané lokality.
Největší rozsah kácených dřevin zaujímají smrkové kmenoviny předmýtného i mýtného věku,
s nestálou příměsí modřínu, břízy, jeřábu (v podúrovni), řidčeji i buku. Ve vyšších polohách, kde
v 80. letech došlo k imisnímu rozvrácení tehdejších smrkových porostů a jejich následnému
odtěžení, se kácení týká mladých, nerovnoměrně zapojených porostů se smrkem ztepilým i
pichlavým a s nestálou příměsí listnatých dřevin. Lesy přirozenější povahy s hojným bukem jsou
kácením dotčeny minimálně. Odtěžením lesních porostů za účelem výstavby budov, rozšíření
sjezdovek nebo lyžařských vleků dojde k vytvoření nových porostních okrajů a tím i k ovlivnění
vývoje sousedících porostů. Obecné zásady hospodaření (t.j. hospodářský způsob, obmýtí,
obnovní doba, cílová druhová skladba a výše % melioračních a zpevňujících dřevin) a z nich
odvozená lesotechnická opatření musí vycházet ze zpracovaného Oblastního plánu rozvoje lesů
pro „Přírodní lesní oblast 21 – Jizerské hory a Ještěd“, respektive z jeho podrobných rámcových
směrnic hospodaření, které respektují nejen určující přírodní podmínky lesní oblasti, ale i
kategorizaci lesů, pásma ohrožení a další důležité jevy nebo skutečnosti.
Celkově lze vliv na lesní porosty při dodržení stanovených podmínek, které jsou podrobně
zpracovány v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí, hodnotit jako přijatelný.
Soustava Natura 2000
V blízkosti záměru se nachází evropsky významná lokalita Vápenice – Basa s výskytem netopýra
černého a netopýra velkoduchého. Tato lokalita však přímo nezasahuje do řešeného území a
realizací záměru nebude dotčena.

Dílčí závěr:
Realizace záměru bude mít vliv na významné krajinné prvky, na prvky územního systému
ekologické stability a v případě zachování úseku cyklotrasy H1 také na Přírodní památku Terasy
Ještědu. Z hlediska významných krajinných prvků je nejvýznamnější vliv na lesní porosty, které
budou v rámci výstavby vykáceny. Z prvků ÚSES bude nejvíce ovlivněn nadregionální biokoridor
35/10 Jihozápadní, u kterého dojde vykácením části porostu k narušení jeho celistvosti, nicméně
vzhledem k charakteru území nebude narušena funkčnost biokoridoru. Evropsky významná
lokalita Vápenice – Basa nebude rekonstrukcí Sportovního areálu Ještěd nijak dotčena.

D.I.8. Vliv na krajinu
Možné vlivy realizace záměru na krajinu jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 65: Vlivy na krajinu
Předmět hodnocení - ukazatele
Krajinný ráz
Přírodní park

Výskyt
+
+

Poznámka
Možné ovlivnění krajinného rázu
Přírodní park Ještěd

Záměr spadá do území, které je z hlediska krajinného rázu dle metodiky Míchala (1997) řazeno
do kategorie B+ jako krajina zvýšené hodnoty, s dochovaným krajinným rázem se škálou
výrazných prvků a s preventivní plošnou ochranou.
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Dle metodiky Environmental impact assesment, a technical approach jejíž autor je K. Bradley,
jsou při hodnocení posuzovány 3 základní kategorie:
•
•
•

měřítko
asociace
harmonie

Každá krajina má určitou kapacitu přijímat nové vývojové prvky. Měřítkem této kapacity je tzv.
zranitelnost krajiny. Hlavní složkou vizuálního vlivu je kontrast. Vycházíme-li z toho, která ze
základních kategorií je ovlivňována, můžeme vlivy rozdělit na kontrasty měřítka, kontrasty
asociací a kontrasty harmonie. Je obecnou snahou, aby dopady stavby byly (zvláště v silně
zranitelných krajinných) co nejméně kontrastní.
Pro účely hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz jsme jej rozdělili na jednotlivé skupiny
objektů:
•
•
•

pozemní a dopravní stavby (rekonstrukce budovy Skalka, Skokanský areál, chata Černý
vrch, restaurace Skalka, rekonstrukce silnice Ještědská, parkoviště Berlín)
vleky a lanovky (přibližovací lanovka Pláně – Skalka, lanovka Pláně, lanovka Skalka ve 2
variantách, přibližovací lanovka Dolní centrum – Horní centrum)
sjezdové lyžování (sjezdovka Nové Pláně, sjezdovka Liberecká, U-rampa Bucharka,
sjezdovka Slalomový svah, úprava Turistické cesty, mostek přes silnici Výpřež – Ještědka
a rozvody tlakové vody).

Kontrasty v měřítku:
Ve své podstatě je velikost relativní pojem. Objekt se jeví velký nebo malý pouze ve vztahu ke
svému okolí. Z toho vyplývá, že nový objekt může měnit svou zdánlivou velikost ve vazbě na
kontexty výskytu. Všeobecně otevřené oblasti, jako jsou kopce, mokřady, vodní plochy jsou
zranitelné k vlivům ve vazbě na měřítko. Tyto krajiny často nemají zřetelný pevný bod a
vyvolávají pocit nekonečnosti. Nová stavba, která se takovýmto pevným bodem stává, vytváří
nepřirozený kontrast.
Řešené území má charakter mírně zvlněné pahorkatiny nepravidelných tvarů s vystupujícím
Ještědským hřbetem a z hlediska vlivu měřítka není příliš zranitelná. V hodnoceném území je
krajinnou dominantou hora Ještěd s horským hotelem a vysílačem.
•

Pozemní a dopravní stavby – nevytváří z hlediska měřítka krajinnou dominantu.

•

Vleky a lanovky – jedná se o stavby z prostorového hlediska menšího rozsahu, které
odpovídají měřítkům krajiny.

•

Sjezdové lyžování – rozšíření stávajících tratí nebude z hlediska měřítka vytvářet
krajinnou dominantu.

Kontrast v asociacích:
Vnímání krásy krajiny je dáno především asociacemi, které každý člověk s určitým typem krajiny
spojuje. Tyto asociace jsou dány osobními prožitky (např. vztah k rodnému kraji), znalostmi a
vědomostmi a především obecnou kulturou dané společnosti. Jedná se o velmi subjektivní a
intenzivně prožívanou záležitost, která rozhoduje o postoji člověka k určitému projektu, přestože
bývá málokdy formulována. Jde zde o vtah mezi daným jevem a očekáváním. Jestliže daná
stavba ostře kontrastuje s očekáváním na základě zkušeností, celkový vnímaný dojem je
negativní. Jedná se tedy především o vhodnosti umístění stavby do daného prostoru.
Řešené území je již po několik desetiletí využíváno pro sportovní účely a v záměru se navrhuje
pouze rekonstrukce a rozšíření stávajících zařízení.
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•

Pozemní a dopravní stavby – jedná se o objekty, které úzce souvisí s využitím areálu a
z toho důvodu nelze očekávat negativní vliv vyplývající z kontrastu v asociacích.

•

Vleky a lanovky – jedná se o technická zařízení, která k danému typu stanoviště patří,
jsou zde běžné a tedy obecně očekávané.

•

Sjezdové lyžování – jedná se o plochy a objekty, které úzce souvisí s využitím areálu a
z toho důvodu nelze očekávat negativní vliv vyplývající z kontrastu v asociacích.

Kontrast v harmonii:
Kontrast v harmonii patří k nejvýznamnějším dopadům a lze uvést řadu příkladů: horizontální
krajina versus vertikální stavba, rovná silnice versus zvlněná krajina. Je zde třeba upozornit, že
samotný kontrast v harmonii nemusí mít vždy negativní vliv, ale někdy může být naopak
pozitivní (např. bíle usedlosti uprostřed zelených luk). Rozdíl mezi pozitivním a negativním
vlivem je dán rovnováhou. Jestliže určitý objekt (např. nově postavená elektrárna)kontrastuje
s okolím v takovém stupni, že se vůči všem ostatním objektům stává jednoznačně dominantní,
potom celá kompozice ztrácí na rovnováze a harmonie krajiny se vytrácí. Konkrétní vliv na
harmonii můžeme posuzovat podle třech dílčích složek: ohniska, barev a tvaru.
a) Ohnisko
Jestliže například postavíme novou elektrárnu na břehu pustého jezera, změní se vizuální
hierarchie obrazu. Primární ohnisko – jezero – je nahrazeno novým ohniskem, kterým se stává
elektrárna. Je známo, že v přírodním prostředí se lidské oko zaměřuje přednostně na lidské
výtvory (znak antropocentrismu).
Z tohoto pohledu lze konstatovat, že primárním ohniskem v řešené lokalitě jednoznačně zůstane
objekt Horského hotelu Ještěd, který celému prostoru dominuje a vytváří pozitivní kontrast.
Posuzovaný záměr nebude vytvářet nové pohledové ohnisko.
•

Pozemní a dopravní stavby – v současné době je z hlediska budov známo pouze jak bude
vypadat provozní budova Skokanského areálu. U ostatních objektů ještě není k dispozici
jejich přesná vizualizace. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o stavby menšího rozsahu
nelze předpokládat, že by vytvářely nové pohledové ohnisko. To se neočekává ani u
provozní budovy Skokanského areálu, která je umístěna do terénu tak, aby nevytvářela
významnou dominantu. Umístění stavby v terénu znázorňuje následující obrázek.

Obrázek 26: Nová provozní budova Skokanského areálu

•

Vleky a lanovky – nebudou vytvářet nové pohledové ohnisko.
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Sjezdové lyžování – nebude vytvářet nové pohledové ohnisko.

b) Barvy
Kromě samotné volby barvy nového objektu je hlavním zdrojem harmonického kontrastu rozdíl
mezi fixní barvou umělých objektů a změnami barev v přírodě během roku. Tím se také barevný
kontrast objektů v průběhu ročních období může měnit.
•

Pozemní a dopravní stavby – barevné řešení navržených objektů bude provedeno tak, aby
objekty nepůsobily v daném prostoru rušivě.

•

Vleky a lanovky – jedná se o technická zařízení, jejichž realizací se neočekává významný
barevný kontrast.

•

Sjezdové lyžování – v případě rozšíření ploch sjezdovek, lze očekávat určitý vliv na
barevnost lokality. V současné době se jedná o barevnou mozaiku zejména zelených
barevných odstínů jehličnatých porostů, smíšených lesů a travních porostů. Rozšířením
sjezdovek dojde k určitému zvýšení podílu světle zelených ploch trvalých travních
porostů. Je nutno konstatovat, že tento vliv na barevný kontrast lokality nebude významný
a je patrný pouze během letního období.

c) Tvar
Přírodní tvary se vyznačují nezřetelnými okraji (plynulé přechody), malým počtem linií a ne
pravými úhly. Navíc krajina má převážně horizontální charakter, je zvlněná a mění se postupně.
Umělé tvary mají ostré přechody a převažují pravoúhlé linie.
Významnou dominantou Ještědského hřbetu z tvarového hlediska je Horský hotel Ještěd, který
svým tvarem kopíruje a zvýrazňuje přirozený tvar hory Ještěd.
•

Pozemní a dopravní stavby – navrhované stavby nebudou výškově ani tvarově natolik
výrazné, aby vytvořily novou dominantu v území.

•

Vleky a lanovky – jedná se o technická zařízení, která nebudou vytvářet novou dominantu
v území.

•

Sjezdové lyžování – z hlediska tvaru nebude mít rozšíření ploch sjezdovek vliv na
současný charakter území.

Ovlivnění krajinného rázu je závislé na vlastním charakteru jednotlivých staveb a jejich
umístěním v terénu. Vesměs všechny stavby jsou umístěny na svazích Ještědského hřbetu a
z toho důvodu jsou opticky poměrně výrazné. Jelikož se však jedná o území silně antropogenně
využívané pro sportovní a rekreační aktivity a všechny sjezdovky, kterých se záměr týká, již
v současné době existují a v rámci rekonstrukce budou pouze rozšiřovány a upravovány, nebude
vliv na krajinný ráz nijak významný. Při navrhování konkrétní podoby jednotlivých objektů je
nutné brát ohled na skutečnost, že se jedná o relativně přírodní prostředí nalézající se z části na
území přírodního parku a navíc o lokalitu mimořádně opticky exponovanou.
Do řešeného území částečně zasahuje Přírodní park Ještěd. Jedná se o velmi rozsáhlé území, které
zahrnuje Ještědský hřbet od Hodkovic nad Mohelkou na jihu po Chrastavu na severu. V prostoru
Sportovního areálu Ještěd je hranice přírodního parku posunutá tak, aby do tohoto území
zasahovala co nejméně. Z toho důvodu také počet objektů, které leží na území Přírodního parku
Ještěd, není velký. Jedná se zejména o prostor Plání a lanovku Skalka. Při celkovém hodnocení
vlivu záměru na Přírodní park Ještěd lze konstatovat, že záměr zaujímá jen velmi malou část
přírodního parku jako celku a jeho vliv nebude významný.
Přehled objektů, které zasahují do Přírodního parku Ještěd je patrný z následujícího obrázku.
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Obrázek 27: Přehled objektů, které zasahují do Přírodního parku Ještěd

Dílčí závěr:
Přírodní park Ještěd bude rekonstrukcí Sportovního areálu dotčen jen okrajově. Vzhledem k jeho
celkové rozloze je stavbou dotčena jen jeho velmi malá část. Při projekčních a následně
stavebních pracích je třeba zohledňovat estetickou hodnotu území a zachování krajinného rázu.
Jinak se významný vliv na krajinný ráz nepředpokládá.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Možné vlivy rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd na hmotný majetek a kulturní památky jsou
shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 66: Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na hmotný majetek
Vliv na kulturní památky
Vliv na památkové zóny
Vliv na památkové rezervace
Vliv na archeologické naleziště

Výskyt
+
+/-

Poznámka
Skokanský areál
Národní kulturní památka Horský hotel Ještěd

V řešeném území se nachází Národní kulturní památka Horský hotel a televizní vysílač Ještěd.
Tato lokalita však nebude realizací záměru nijak dotčena. V okolí vrcholu hory Ještěd a národní
kulturní památky nejsou plánovány žádné úpravy a stavební práce a tudíž se nepředpokládá ani
žádný vliv záměru na národní kulturní památku.
V souvislosti s realizací záměru budou provedeny demolice v rámci přestavby Skokanského
areálu. Demolované objekty však budou nahrazeny novou výstavbou. Jiný vliv na hmotný
majetek se nepředpokládá.

Dílčí závěr kapitoly D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivem rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd nedojde k ovlivnění kulturních památek. V rámci
přestavby budou odstraněny některé budovy ve Skokanském areálu, které budou následně
nahrazeny novou výstavbou. Jiný významný vliv na hmotný majetek se nepředpokládá.
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PŘIJATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA CELKOVÉ ÚNOSNOSTI

ÚZEMÍ

Záměr zasahuje do Přírodního parku Ještěd, ale vzhledem k jeho celkové rozloze 93,60 km2 je
zabírá rozloha areálu cca 2 % jeho celkové plochy. Přímo do přírodního parku zasahuje zejména
oblast Plání a ta má rozlohu cca 0,25 km2. Z toho důvodu nelze vliv na tak malou část přírodního
parku, navíc v oblasti, která je z hlediska antropogenního ovlivnění nejvíce zasažena, hodnotit
jako významný. Následující obrázek znázorňuje plochu záměru v porovnáním s plochou celého
Přírodního parku Ještěd.
Obrázek 28: Plocha záměru v měřítku Přírodního parku Ještěd

V měřítku celého Ještědského hřbetu je tento záměr prostorově ještě zanedbatelnější (viz.obr.29).
Obrázek 29: Plocha záměru v měřítku Ještědského hřbetu
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Celkově lze konstatovat, že většina záměrů se vyhýbá nejcennějším zoologickým a botanickým
lokalitám, které představují vrchol Ještědu a suťová pole v jeho okolí a dále lesní porosty
přirozenější povahy, s hojnějším bukem, popř. klenem, olší či jasanem. Bučiny přirozenějšího
charakteru se vyskytují zejména v oblasti navržené přírodní rezervace Ještědské buky. Do těchto
lokalit se však zasahuje jen minimálně.
Záměr nebude mít významný vliv na celkovou únosnost území.
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CHRAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH
VLIVŮ

Z výsledků rozborů provedených v kap. D.I. je zřejmé, že s realizací záměru není očekáván
výskyt zásadních negativních dopadů na životní prostředí. V následující tabulce je provedena
rekapitulace vlivů na základní složky životního prostředí. Velikost a významnost vlivu je
hodnocena celkovou mírou přijatelnosti podle 5-ti členné stupnice (5 – zcela přijatelný, 1 – zcela
nepřijatelný; podrobnosti v tab. 39 v kap D.I.) a slovně hodnocenou rizikovostí.
Tabulka 67: Rekapitulace vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy

Přijatelnost
zásahu
4

Přijaté riziko

Poznámka

podprůměrné

vlivy na ovzduší a klima

4

podprůměrné

vlivy na hlukovou situaci

4

podprůměrné

vlivy na povrchové a podzemní vody

3

průměrné

vlivy na půdu

4

podprůměrné

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

5
3

žádné
průměrné

vlivy na krajinu
vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
vliv na rozvoj infrastruktury

3
5
5

průměrné
žádné
žádné

nelze očekávat přímé ohrožení
zdraví
nebudou
překročeny
limitní
ukazatele,
dojde
k mírnému
zvýšení vlivu
dojde k mírnému zvýšení hlukové
zátěže, limity budou překročeny
z důvodu odejmutí korekce na
starou hlukovou zátěž
Výskyt pramenišť podz. vody,
vypouštění dešťových odpadních
vod, využití vody ze Slunného
potoka na zasněžování
většina záboru lesní půdy a půdy
ostatní. Zábor ZPF jen v prostoru
Plání.
bez vlivu
zásah do lesních porostů, v širším
pojetí botanicky a zoologicky
významná lokalita
možný vliv na krajinný ráz
bez významného vlivu
navrhovaný záměr má pozitivní
vliv

vlivy na obyvatelstvo

Předkládaný záměr nebude mít žádné přeshraniční dopady z hlediska životního prostředí.
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Tabulka 68: Rekapitulace vlivů stavby na životní prostředí podle různých hledisek klasifikace (viz tab. 39 v kap. D.I.)
Složky živ.
Prostředí (dle
osnovy kap. D.I.)
Obyvatelstvo

Ovzduší a klima

Hluková situace

Vody –
povrchové,
podzemní
Půda

Hlediska pro kategorizaci vlivů záměru na životní prostředí
B
C
D
E
F
Způsob interakce
Vratnost děje
Doba trvání
Pravděpodobnost Součinnost s jinými
(přímé a nepřímé ) (vratný, nevratný)
výskytu
vlivy (kumulace,
významného vlivu
inhibice)
Nízká
Možná kumulace
fáze výstavby i
Převažují přímé
Nevratné
Výstavba –
vlivu hluku, imisí a
provozu
vlivy
krátkodobé, provoz
faktorů pohody s
- trvalé
Dolního centra
Nízká
Kumulace příspěvku
fáze výstavby i
Přímé vlivy
Nevratné
Výstavba –
stavby a současného
provozu
krátkodobé, provoz
pozadí s Dolního
– trvalé
centra
Nízká
Kumulace příspěvku
fáze výstavby i
Přímé vlivy
Nevratné
Výstavba –
stavby a současného
provozu
krátkodobé, provoz
pozadí s Dolního
– trvalé
centra
Střední
Možnost kumulace
Nevratné
Výstavba –
Přímé vlivy. Bez
fáze výstavby i
vlivu s realizací
krátkodobé, provoz
nepřímých vlivů
provozu (terénní
Dolního centra
– trvalé
(nevyžaduje nové
úpravy, vypouštění
zdroje)
dešťových odp. vod)
Výstavba - zábor půdy
Přímé vlivy
Vratné – v případě
Trvalé po dobu
Nízká
Není známa
likvidace objektu
existence stavby
A
Fáze realizace
(výstavba, provoz)

Horninové
prostředí,
Přírodní zdroje

Nevýznamné ve fázi
výstavby i provozu

Flóra, fauna,
ekosystémy

Rozhodující ve fázi
výstavby - kácení

Krajina

Rozhodující ve fázi
výstavby

Hmotný majetek,
kulturní památky

Nevýznamný vliv

EVERNIA s.r.o.

Přímé vlivy. Bez
nepřímých vlivů
(nevyžaduje otvírku
nových ložisek)
Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Nulová

Není známa

Nevratné

Trvalé

Střední

Přímé vlivy

Vratný – v případě
likvidace objektu

Trvalé po dobu
existence stavby

Střední

Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Nulová

Možnost kumulace
vlivu s realizací
Dolního centra
Možnost kumulace
vlivu s realizací
Dolního centra
Není známa

G
Velikost vlivu
(přijatelnost)
přijatelné
s drobnými
výhradami
přijatelné
s drobnými
výhradami
přijatelné
s drobnými
výhradami
přijatelné s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné
s drobnými
výhradami
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální
přijatelné s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné s většími
výhradami
(rozhraní)
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální
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ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH

A NESTANDARTNÍCH STAVECH

Provoz posuzovaného Sportovního areálu Ještěd bude vykazovat obvyklá rizika havárie jako u
podobných zařízení. Jedná se především o (i) únik ropných látek, (ii) únik jiných chemikálií a
(iii) požár.
Únik ropných látek. Provoz parkovacích ploch v rámci areálu a pohyb technických a obslužných
zařízení (rolb, skůtrů) po areálu má rizika spojená s únikem ropných látek z dopravních
prostředků a rizika plynoucí z dopravních nehod. Jelikož se na parkovištích budou automobily
pohybovat po zpevněných plochách, bude případný únik ropných látek sanován s poměrně
nízkým rizikem proniknutí ropných látek do prostředí (do podloží, podzemních nebo
povrchových vod). Eliminaci šíření případné kontaminace budou zajišťovat odlučovače ropných
látek doplněné o sorpční filtry instalované na dešťové kanalizaci odvádějící vody z ploch
parkovišť.
Únik jiných chemikálií. V rámci areálu budou také umístěny dílenské a kancelářské prostory
(objekt Dolního centra, Skokanský areál). Kanceláře jsou z hlediska rizika úniku chemikálií
relativně bezproblémové. Z dílenských provozů, které budou zajišťovat zejména opravy rolb,
sněžných skůtrů a ostatní techniky užívané v Sportovním areálu Ještěd, mohou v případě havárií
unikat zejména barvy, laky, rozpouštědla, mazací a motorové oleje. Stavební a technické řešení
objektu by mělo zajistit ochranu životního prostředí při běžných nehodách a haváriích, při
kterých dojde k uvolnění, rozsypání nebo rozlití uvedených chemikálií.
Požár. Nejvýznamnějším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob
nacházejících se v dotčených objektech nebo v jejich bezprostředním okolí. Při požáru může dojít
ke vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel i
mimo vlastní dotčený objekt. Minimalizace možnosti vzniku požáru, a v případě vzniku jeho
rychlá likvidace, bude řešena standardními protipožárními opatřeními. Z hlediska možného
vzniku a uvolňování toxických látek při požáru je velmi důležitá informovanost provozovatele
jednotlivých objektů o charakteru, množství a lokalizaci hořlavých látek v objektu.
Součástí dalšího stupně projektové dokumentace (územní řízení) bude požárně bezpečnostní
řešení zpracováno v souladu s požadavky § 41 odst. (1) vyhlášky č. 246/2001. V projektu stavby
bude zpracováno podrobné požárně bezpečnostní řešení, které bude v souladu s požadavky § 41
odst. (2) vyhlášky č. 246/2001 o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru.
Doporučení:
• zajistit informační propojení mezi provozovateli jednotlivých objektů a provozovatelem
celého Sportovního areálu Ještěd. Toto propojení by mělo sloužit k co nejrychlejšímu
odhalení případného požáru a k přijetí co nejúčinnějších opatření dle požárního (havarijního)
řádu. Provozovatel Sportovního areálu by měl mít neustále aktuální přehled o používaných
látkách v jednotlivých objektech.
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• provozní a havarijní řád zpracovat na základě nebezpečnosti látek vyskytujících se v
objektech z hlediska hořlavosti a z hlediska možnosti uvolňování nebezpečných (toxických)
produktů hoření.
• provozní a havarijní řád pravidelně aktualizovat

Dílčí závěr kapitoly D.IV. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandartních stavech
Vzhledem k charakteru a využití Sportovního areálu Ještěd lze hodnotit rizika případných havárií
jako relativně nízká.
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K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.IV.1. Období přípravy
D.IV.2. Období výstavby
D.IV.3. Období provozu

D.V.1. Období přípravy
• Dokumentace pro územní rozhodnutí bude vycházet z principů technické studie, která byla
posouzena v procesu EIA a bude respektovat závěry procesu EIA.
• Bude proveden podrobný hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum, který upřesní
opatření na ochranu podzemních vod při výstavbě.
• Navržené cyklotrasy v botanicky hodnotnějších lokalitách (zejména trasa L2) přesně vymezit
v terénu ve spolupráci s botanikem a tam, kde trasa prochází lesem ve spolupráci
s odborníkem na lesní hospodářství.
• Navržené architektonické a technické řešení bude respektovat skutečnost, že objekt se nalézá
v blízkosti Přírodního parku Ještěd a je tedy třeba věnovat větší pozornost zachování
krajinného rázu.
• Bude zpracován havarijní řád pro případ úniku ropných látek v průběhu výstavby.
• Ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří především na fázi výstavby a navrhne konkrétní
minimalizační opatření.
• Bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V něm budou konkretizována opatření na
minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí během výstavby. Jedná se
především o:
(i) ochranná opatření u významných zdrojů hluku (kryty, mobilní zástěny, kontrola
technického stavu), na základě výsledků aktualizované hlukové studie,
(ii) vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21,00 do 7,00 hodin,
(iii) zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou manipulací se
sypkými materiály, udržování vozovek v bezprašném stavu,
(iv) kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
cesty,
(v) zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
(vi) upřesnění přepravních tras při dovozu a odvozu materiálu, aby byl minimalizován vliv
na obyvatelstvo.
• Bude upřesněna bilance odpadů a zpracován plán odpadového hospodářství, který specifikuje
nakládání se vzniklými odpady v souladu s legislativou.
D.V.2. Období výstavby a provozu
• Výstavba bude probíhat v souladu se schváleným plánem organizace výstavby (POV).
•

Neskladovat v areálu látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy.
Nutné doplňování pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních zdrojů realizovat za
přísných preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).
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•

Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a tuto techniku zabezpečit lokálním
zpevněným podložím (panely) v podobě instalací záchytných nádob se sorbenty pod stojícími
stavebními mechanismy.

•

Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště.

•

Zajistit odstranění všech betonových patek sloupků vleků a ostatních technických pozůstatků
po stavbách, které budou v rámci rekonstrukce nahrazeny novými objekty.

•

Jako protierozní opatření provést okamžité ozelenění vykácených ploch. K zatravnění použít
původní druhy, tak aby lokality měly postupně charakter horských sečených luk.

•

Cyklotrasy budou v terénu zřetelně vyznačeny PE páskami.

•

Křížení lyžařských tratí s pozemními komunikacemi a to s Televizní cestou na přístupu
k lyžařským můstkům na dvou místech, křížení s přístupovou komunikací z Výpřeže na
vrchol Ještědu a křížení trasy vleku s přístupovou komunikací na Pláně, řešit
mimoúrovňovým způsobem nebo alternativně lanovkou.

•

Na dalších problémových místech jako jsou místa odbočení a sjíždění jednotlivých větví
sjezdovek a místa kontaktu dopravních zařízení se sjezdovkami a vlastní podpěry a stanice
dopravních zařízením, je nutno usměrnit provoz pomocí oplůtků, sítí atd.

•

udržovat dobré značení tratí, každodenní dobrá úprava a údržba tratí v celé jejich šířce a
technické zasněžování s dosněžováním problematických úseků tratí většinou na terénních
zlomech a to v průběhu celé lyžařské sezóny.

•

Informovat lyžující veřejnost o technických parametrech a stavu jednotlivých tratí i
povětrnostních podmínkách - především teplotě a větru.

Ochrana ovzduší
•

Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.

•

Realizovat opatření na snížení prašnosti při výstavbě (kropení, vhodná manipulace se
sypkými materiály, pravidelné čištění vnitřních komunikací v areálu apod.).

•

Dbát na zabezpečení nákladu na autech tak, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
jízdy.

•

Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod.

•

Případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno.

Hluk
•

Provést kontrolní měření hluku ve venkovním prostředí, které ověří předpoklady akustické
studie.

Odpady
•

Upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění.

•

Vytvořit ze strany dodavatele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
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odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.
•

Přednostně znovu využívat, popř. recyklovat a energeticky využívat vzniklé odpady před
jejich ukládáním na skládku.

•

Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.

•

Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.

Zeleň
•

Kácení dřevin realizovat v nezbytně nutném minimálním rozsahu pouze v období vegetačního
klidu (říjen-březen).

•

Chránit stromy, které nebudou pokáceny a budou se nacházet v blízkosti pohybu stavební
techniky, podle ČSN DIN 18 920, tzn. realizovat opatření na zachování zbytkové zeleně
(ochrana kmene i ochrana kořenové části) během stavby, včetně ochrany dřevin při
přeložkách inženýrských sítí.

Lesní porosty
Opatření v lese hospodářském – kategorie 10
•

Respektovat mimoprodukční funkce lesa – zejména půdoochrannou, vodoochrannou a
rekreační).

•

Dodržet předepsané množství (%) melioračních a zpevňujících dřevin, aplikovat je
v předstihu do stíněného okraje sečí nebo do předsunutých prvků (náseků).

•

Šetřit v maximální míře ochranný lesní plášť.

•

Využít možnosti přirozeného zmlazení smrku, eventuálně přimíšených listnáčů, zejména buk
je třeba zajistit co nejdříve.

•

Způsobem obnovy je jamková sadba, pravidelný spon, je možné využít brázdové nebo
jamkové přípravy půdy.

•

Obnovní postup volit pokud možno od východu (to je proti větru), jinak podle konfigurace
terénu, obnova násekem (šířka seče = 1výška porostu) nebo holou sečí (šířka seče = 2 výšky
porostu), návratná doba 10 let

•

Cílovou listnatou příměs v mateřském porostu využít k přirozenému zmlazení, buk do
stíněného okraje seče, nebo do předsunutých prvků (náseků).

•

Přirozená obnova - formou okrajové seče (t.j. náseku s prosvětlením následného pruhu), lze
při ní využít přirozeného zmlazení smrku.

•

Proředěné porosty předem podsadit, postup volit podle odrůstání a zdravotního stavu
mateřského porostu.

•

Péči o kultury soustředit na ochranu proti okusu a podle potřeby i proti buřeni.

•

Zaměření výchovy na životnost, kvantitu a stabilitu, uvolnění cenných listnáčů.

•

Výchovu provádět v I. a II. stupni poškození.

•

Rozčlenění porostů: 25 - 50 - 150 m (prořezávka, probírka, obnova), linky 1,5 - 3,5 m.

•

Výchova porostů stáří 20 - 40 let: 10 letý interval, zásahy individuální, podúrovňové,
negativní, uvolňovat cílovou příměs.
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•

Výchova porostů stáří 40 - 80 let: 10 letý interval, probírky podúrovňové, negativní výběr,
uvolňovat MD, podpořit BK i v podúrovni.

•

Výchova – vyklizování potahem (ev. navijákem), přibližování po lince mechanizací
(UKT,SLKT).

•

Mýtní nahodilá těžba rozptýlená – vyklizování potahem (ev. Mechanizací UKT, SLKT),
přibližování po lince mechanizací UKT,SLKT.

•

Mýtní úmyslná a nahodilá soustředěná – vyklizování i přibližování mechanizací (UKT,
SLKT, vyvážecí souprava).

•

V exponovaných lokalitách ochrana cílových stromů proti loupání.

•

Důsledná asanace kůrovcových ohnisek.

•

Možnost vápnění a hnojení při obnově.

Speciální opatření v lese ochranném – subkategorie 21a
•

Využít možnosti přirozené obnovy i přes omezený výskyt zmlazení.

•

Obnovní postup pokud možno volit od východu, jinak podle konfigurace terénu,
skupinovitým výběrem podpořit přirozený vývoj, návratná doba 10 let.

•

Pro výrobní technologie je prvořadé hledisko ochrany lesních půd a porostů, přibližovací linie
trasovat s ohledem na překážky šikmo na vrstevnice, vyklizování a přibližování koňským
potahem, lanovým systémem, lanovkou; zcela výjimečně mechanizací (SLKT,UKT)
v nejpříznivějších lokalitách.

•

Způsobem obnovy je jamková sadba, nepravidelný spon, ruční příprava půdy (ne podzimní,
kdy hrozí nebezpečí vyplavení půdy), eventuelně misková síje.

•

Péči o kultury soustředit na ochranu proti okusu a podle potřeby proti buřeni.

•

Výchovou podporovat cílovou příměs, prořezávky směřovat do hustších částí porostu a za
účelem usměrnění druhové skladby, probírky podúrovňové, negativní, dlouhý interval (1-2
zásahy během existence porostu) s ukončením v 75-80 letech, pak jen zdravotní výběr.

Speciální opatření v lese zvláštního určení – subkategorie 31a
•

Preference jemnějších způsobů hospodaření a přirozené obnovy.

•

Odstranění veškeré vytěžené biomasy mimo prostor PHO I.

•

Zákaz používání pesticidů, repelentů a minerálních hnojiv.

•

Přibližování dřevní hmoty jen koňskými potahy a lanovkami.

•

Obnova lesních porostů do 50m od vodních zdrojů hospodářským způsobem podrostním, nad
50 m od zdroje možno použít hospodářský způsob nesečný.

•

Obnova lesních porostů do vzdálenosti
SM100.

25 m

kolem objektu jímání podzemních vod:

Speciální opatření v lese zvláštního určení – subkategorii 32c
•

Výchova podle zásad pro hospodářský les.

•

Při obnově preferovat přirozené zmlazení, obnova okrajovou sečí (= násek + prosvětlení na
vnější obrubě), ponechat kvalitní životaschopné výstavky (estetika).

Další opatření mimo lesní porosty
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Podélné odvodnění cestní sítě (péče o příkopy).

•

Příčné odvodnění lesní dopravní sítě trativody.
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POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Při výběru a popisu dotčených složek životního prostředí a formulací závěru o možných vlivech
stavby na životní prostředí bylo využito projektové dokumentace, výsledků průzkumu stavu
některých složek životního prostředí v okolí a dalších dostupných materiálů. Při hodnocení bylo
použito standardních metod a dostupných vstupních informací.
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, platné od roku 1998 a
upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice difúze,
založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z
kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin vychází
z Gaussova normálního rozdělení v trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění vzduchu
převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.
Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do výpočtu
se zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční
průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení zvolených
hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při
výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu
rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability atmosféry.
Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných ročních
koncentrací znečišťujících látek. Pro CO provádí výpočet 8mi hodinových průměrných
koncentrací a pro SO2 a PM10 umožňuje výpočet 24hodinových koncentrací. V souladu s platnou
legislativou zajišťuje výpočet imisních koncentrací NO2 a PM10.
Zpracovatel rozptylové studie je držitelem licence programu SYMOS 97 v. 2003, verze 5.1.2.
Výpočet sekundární prašnosti (resuspenze částic ze zemského povrchu) není v metodice pro
výpočet rozptylu dosud zahrnut. Řešení této problematiky je součástí projektu „Výzkum, vývoj a
implementace nových měřících metod pro hodnocení znečištění ovzduší v rámci legislativy ES“ a
bude navrženo jako doplněk ke stávajícím metodickým předpisům, zatím však nebyla tato
problematika dořešena a modelu SYMOS ji zatím neřeší.
Výpočet emisí sekundárního prachu z odkrytých osušených vodorovných ploch v první fázi
výstavby byl proto proveden podle metodiky, prezentované Kahnwaldem. Byl přijat předpoklad,
že 20 % plochy je pokryto částicemi které mohou být větrem unášeny, a to do velikosti 0,2 mm.
Větší částice se vlivem své vyšší pádové rychlosti (přes 1 m/s) na krátké vzdálenosti usadí a tudíž
již k šíření prachu (s výjimkou bezprostředního okolí zdroje) nepřispívají.
Z křivky zrnitosti prachových částic prezentované v rozptylové studii vyplývá, že částice
velikosti 0 – 11 µm představují 15 % hmot. z objemu částic do velikosti 0,2 mm.
Plošná vydatnost emisí prachu frakce PM10 při různé síle větru je uvedena v následující tabulce.
Ve druhém sloupci je uvedena hodnota dle Kahnwalda při 100 % pokrytí plochy danou frakcí, ve
třetím sloupci pak z reálné plochy (20 % pokrytí větrem unášenou frakcí, 15 % zastoupení frakce
PM10).
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Tabulka 69: Plošná vydatnost emisí prachu velikosti 0 - 10 µm
rychlost
větru [m/s]
1,7
5
11
20

Plošná vydatnost mg/s/m2
dle Kahnwalda [8]
z reálné plochy (viz výše)
0,02
0,001
0,18
0,005
1,03
0,030
2,21
0,066

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku byl použit program
HLUK+ pásma firmy JpSoft ver. 6.67b „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence
č. 5202 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní
dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy,
autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky
ze dne 20. 11. 1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku 1996,
nahrazující přílohu č.1 Metodických pokynů. Použití Novely je hygienickou službou rovněž
schváleno.
Novela metodiky, která byla jako výsledek projektu řešeného v letech 2002-2003 vydána v roce
2005, byla do programu HLUK+ implementována koncem roku 2005 a nová verze programu je
k dispozici od prosince roku 2005.
Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými
zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a
posuzování průmyslových staveb – stavební akustika“ (VÚPS Praha, 1985).
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se hodnoty
akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním
prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.
Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno
teoretické výsledky výpočtu i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy
přesnosti s chybou ±2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných
běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota LAeq reálně naměřená. Hodnoty
LAeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy
tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.
Stav akustické situace po realizaci plánovaného záměru byl zjišťován výpočetním postupem.
K výpočtům bylo použito výše popsaného programu HLUK+ pásma.
Program vyžaduje při vytváření výpočtového prostředí zadání typů terénu. Používá se globální
volby „terén odrazivý“ nebo „terén pohltivý“, resp. může být použit atribut „vnořeného“ terénu.
Terén odrazivý působí minimální útlum zvukových vln. Převážně se jedná o betonové či
asfaltové plochy a vodní hladinu. Při šíření zvukové vlny nad terénem pohltivým naopak dochází
k většímu útlumu zvukových vln. Tento terén je charakterizován např. travnatými plochami,
obilím, nízkými zemědělskými kulturami. Vzhledem k charakteru posuzované lokality byl pro
výpočet obecně předpokládán terén pohltivý.
Program HLUK+ vyžaduje zadání výpočtového roku, tento parametr je důležitý z hlediska popisu
akustických vlastností dopravního proudu na komunikaci. Novela metodiky pro výpočet hluku ze
silniční dopravy předpokládá postupnou obnovu vozového parku vozidly splňujícími přísnější
hlukové emisní limity, tím dochází každým rokem ke snižování akustických emisí vozidel
v dopravním proudu. Pro výpočet akustické situace byl zvolen rok 2008.
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních bodech byly stanovovány 2 m před
fasádou domů ve výšce obytných místností. Izofony byly počítány v různých výškách nad
terénem. Výsledky výpočtu jsou prezentovány pro vybrané ref. body v tabulkové formě.
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NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách. Pro stupeň oznámení jsou údaje o území,
získané vlastními průzkumy a rešerší, dostatečné. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších
stupních projektové dokumentace běžným postupem.
Posouzení vlivů na veřejné zdraví je nevyhnutelně zatíženo řadou nejistot, které jsou dány
použitými vstupními údaji, expozičními faktory, chováním exponovaných osob. I když bylo toto
posouzení provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a odborných
doporučení uznávaných institucí je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o zjednodušený
model velmi složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými.
Nejistota vstupních dat a hodnocení expozice je dána skutečností, že akustické výpočty i modely
výpočtu očekávaných imisních koncentrací škodlivin v ovzduší, které jsou v těchto případech
základním podkladem pro posouzení vlivu na veřejné zdraví, jsou vždy zatíženy nejistotami
danými vstupními daty - údaji o emisích zdrojů, a nejistotami danými vlastním výpočtovým
modelem (jeho matematickou přesností).
Nejistota použitých výstupů a vztahů epidemiologických studií. Je nutné mít na paměti, že
v každé populaci jsou lidé s rozdílnou citlivostí vůči působení hluku i chemickým škodlivinám v
ovzduší.
Nejistota demografických údajů, resp. nejistota počtu exponovaných obyvatel vychází ze
zkreslených údajů evidence obyvatelstva. Evidence nikdy nevystihne přesný počet exponovaných
obyvatel. Je všeobecně známou skutečností, že někteří občané jsou hlášeni k trvalému pobytu v
objektu, ve kterém ve skutečnosti nežijí. Jedná se ale o nevýznamný počet obyvatel. Vzhledem k
tomu, že evidence obyvatelstva je jediný možný zdroj informací o počtu osob v jednotlivých
objektech, bude tento podklad ve všech obcích (městech) České republiky zatížen stejnou
chybou.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by bránily
formulování konečného závěru.
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ČÁST E

Porovnání variant
řešení záměru
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je navrhován ve dvou variantách, které se od sebe liší umístěním lanové dráhy Skalka:
• první varianta je navržena v trase původního kotvového vleku Skalka a spočívá v rozšíření
stávajícího lesního průseku na šířku cca 10 m,
• druhá varianta je navržena v nové trase vedené blíže Liberecké sjezdovky, do které několikrát
zasahuje a tím částečně snižuje rozsah kácení.
Obě varianty byly posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí s důrazem kladeným na lesní
porosty. Z hlediska vlivu na lesy je jednostranné rozšíření původní trasy vleku Skalka vhodnějším
řešením, neboť ve variantě nového průseku by mezi sjezdovkou a lanovkou zůstal jen úzký lesní
pruh, který by byl významně ohrožen větrem a vznikem polomů. Také z hlediska vlivu na faunu
a flóru je příznivějším řešením stávající trasa kotvového vleku Skalka. Variantní trasa lanovky
Skalka je na většině svého průběhu vedena v nové trase, cca ze 2/3 smrkovou kmenovinou
s místy hojným modřínem, doprovodně břízou, bukem, jeřábem a olší. V horní části zasahuje do
smrkových mlazin s příměsí smrku pichlavého, dílem nezapojených. Záměr představuje poměrně
významný zásah do celistvosti lesních porostů a způsobuje tak další fragmentaci lesních porostů
v řešeném území, což má negativní dopad na faunu, zejména na obratlovce.
Při porovnání aktivní varianty s variantou nulovou je nutné brát v úvahu současný technický stav
areálu a skutečnost, že řada technických zařízení (zejména současné kotvové vleky) má již
končící životnost. S ohledem na nové technické normy pro vleky a sjezdovky a zvýšení
bezpečnosti sjezdových tratí je rekonstrukce areálu nutnou podmínkou jeho dalšího
dlouhodobého využívání.
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo dojde zkapacitněním areálu k nárůstu počtu návštěvníků a tím i
nárůstu dopravy oproti současnému stavu. V důsledku toho dojde k určitému zvýšení hluku
v regionu. Tento nárůst se však pohybuje pouze v desetinách decibelu a nebude mít významný
vliv na dotčené obyvatelstvo.
Z porovnání aktivní a nulové varianty lze tedy vyhodnotit jako vhodnější variantu aktivní, která
zvýší bezpečnost a atraktivitu celého areálu a umožní jeho další dlouhodobé využívání.
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ČÁST F

Závěr
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F. ZÁVĚR
Bylo provedeno hodnocení vlivu stavby „Sportovní areál Ještěd“ na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Lze konstatovat, že:
(i) uvedený záměr se vyskytuje v přírodně cenné lokalitě s výskytem řady legislativně
chráněných přírodních prvků.
(ii) navrhovaný záměr však nemá významný negativní vliv na životní prostředí a při dodržení
definovaných podmínek bude jeho vliv na podlimitní přijatelné úrovni,
(iii) záměr se nachází na lokalitě, která je již v současné době využívaná jako sportovní a
rekreační areál, a jeho realizací bude zvýšena bezpečnost a atraktivita celé lokality,
(iv) záměr bude mít pozitivní vliv na infrastrukturu.
Realizací záměru dojde ke zlepšení kvality lyžování, zvýší se bezpečnost a atraktivita areálu,
stoupne počet návštěvníků celého areálu jak v zimním tak v letním období a umožní v této
lokalitě pořádat mezinárodní závody včetně mistrovství světa FIS Nordic World Ski
Championships v roce 2009.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze záměr
doporučit k realizaci.
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ČÁST G

Všeobecně srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru je uvedeno v samostatné části přiložené k oznámení.
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ČÁST H

Příloha
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
2. Vyjádření příslušného odboru krajského úřadu k záměru
z hlediska vlivu na soustavu NATURA 2000
3. Mapa Sportovního areálu Ještěd
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