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ÚVOD
Posuzovaným záměrem je vybudování dvou čtyřsedačkových lanových drah v oblasti Horní
Rokytnice a Rokytna. Území leží v ochranném pásmu Krkonošského národního parku
(KRNAP). Navrhované sjezdové tratě jsou z větší části vedeny po zemědělských pozemcích
využívaných jako louky a pastviny. Záměr dále zahrnuje vybudování umělého osvětlení pro
večerní lyžování pro trasu sjezdové trati „B“, parkoviště se zpevněným štěrkovým povrchem
pro cca 143 osobních aut u nástupní stanice lanové dráhy „B“, vybudování rozvodů
technického zasněžování sjezdových tratí, včetně vybudování odběrných míst na Huťském a
Černém potoce, vybudování dvou akumulačních nádrží o celkovém objemu 12 000 m3,
přemostění Černého potoka a vybudování kabelové přípojky vn od výstupních stanic lanových
drah.
Realizací posuzovaného záměru dojde k urychlení nástupu lyžařů z velkokapacitního
parkoviště u zimního areálu Horní domky na lyžařské trasy. Z horní stanice lanové dráhy „A“ a
„B“ bude umožněn sjezd lyžařů k dolní stanici lanové dráhy na Lysou horu po plánované
lyžařské sjezdové cestě, zároveň bude usnadněn přístup lyžařů na lyžařské vleky ve Skiareálu
Modrá hvězda – Bahýnka z velkokapacitního parkoviště v Horní Rokytnici.

Předmětem posuzování je vybudování dvou lanových drah, sjezdových tratí, parkoviště,
akumulačních nádrží, systému umělého zasněžování LD „A“ a „B“, osvětlení sjezdové trati „B“,
přemostění Černého potoka a vybudování kabelové přípojky vn v lokalitě Horní Rokytnice a
Rokytna.
V únoru roku 2010 bylo vypracováno Ing. Kolářem oznámení stavebního záměru dle přílohy č.
3 zákona 100/2001 Sb., v platném znění. Poté Krajský úřad Libereckého kraje zahájil zjišťovací
řízení, neboť záměr svým rozsahem a charakterem spadá dle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb.
do kategorie II., bod 10.7 „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení“ a do
kategorie II., bod 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“

Následně byl dne 6. 4. 2010 Krajským úřadem Libereckého kraje vydán závěr zjišťovacího
řízení (zn. OŽPZ/150/2010, KULK/12183/2010), kde je konstatováno, že stavební záměr
„Lanové dráhy – Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu“ bude dále posuzován podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů. V závěru zjišťovacího řízení je dále konstatováno, že oznamovatel předloží
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz
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k projednání dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona. Dokumentace bude zaměřena
především

na

podrobné

vyhodnocení

problémových

okruhů

zdůrazněných

v závěru

zjišťovacího řízní a na vyhodnocení relevantních připomínek, které byly předmětem
doručených připomínek k oznámení záměru. V dokumentaci je třeba se důkladně zaměřit na
komplexní zhodnocení zdravotních rizik záměru na obyvatelstvo, vyhodnocení plošného
rozsahu záboru ZPF, hydrologických a odtokových poměrů území, odběrů vody za účelem
výroby technického sněhu, na vyhodnocení vlivů umělého zasněžování na chřástala polního,
vyhodnotit vliv plánovaného osvětlení a terénních úprav, posoudit vlivy vybudování přípojky
vysokého napětí a provést celoroční biologický průzkum. Požadováno bylo i vypracování
variantního řešení záměru.
Závěr zjišťovacího řízení k záměru „LANOVÉ DRÁHY – UDATNÝ v Horní Rokytnici nad
Jizerou a Rokytnu“ je uveden v příloze č. 3.

K záměru bylo doručeno 10 vyjádření:
•

vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, územního pracoviště v
Semilech

•

vyjádření Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí

•

vyjádření ČIŽP, Oblastního inspektorátu Liberec

•

vyjádření ČIŽP, Oblastního inspektorátu Hradec Králové

•

vyjádření Správy KRNAP

•

vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu

•

vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování

•

vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy

•

vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

•

vyjádření Ing. Josefa Civína

S jednotlivými připomínkami a požadavky se v rámci zpracování Dokumentace podle přílohy č.
4 vypořádal zpracovatel Oznámení Ing. Karel Kolář. Tato Dokumentace byla 19. 8. 2011
zveřejněna. Následně byla Dokumentace dne 20. 10. 2011 Krajským úřadem Libereckého kraje
vrácena k přepracování (zn. KULK 73293/2011, OŽPZ 150/2010). Důvodem vrácení
dokumentace byly závažné připomínky v obdržených vyjádřeních a také nesplnění podmínek
závěru zjišťovacího řízení. Oznámení o vrácení dokumentace k přepracování je uvedeno
v příloze č. 4.
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K Dokumentaci bylo doručeno 11 vyjádření:
•

vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

•

vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu

•

vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy

•

vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

•

vyjádření ČIŽP, Oblastního inspektorátu Liberec

•

vyjádření ČIŽP, Oblastního inspektorátu Hradec Králové

•

vyjádření Správy KRNAP

•

vyjádření Města Rokytnice nad Jizerou, úseku rozvoje města a investic

•

vyjádření Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí

•

vyjádření Ing. Josefa Civína

•

vyjádření Ing. Silvestra Arpa

Výše zmíněná vyjádření poukazují na absence některých podstatných závěrů a hodnocení,
uváděny jsou zejména tyto nedostatky:

Kumulativního vlivy plánovaných odběrů vody jsou vyhodnoceny v kapitole D.I.4.

Biologický průzkum posuzovaného území byl proveden v roce 2010 (Véle 2011), tento průzkum byl do
dokumentace doplněn (kapitola C.II.5), vlivy na faunu a flóru byly následně vyhodnoceny v kapitole D.I.7.
Biologický průzkum byl doplněn o terénní šetření v roce 2012.
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Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů je podrobně vypracováno v kapitole B.III.2, resp.
v kapitole D.I.4.

Vliv umělého osvětlení a kumulací s osvětlením okolních skiareálů je vyhodnocen v kapitole D.I.7.

Porovnání variant z hlediska kácení mimolesní zeleně je součástí kapitoly D.I.7.

Zhodnocení plošného rozsahu zásahu ZPF ve variantách pro plochu parkoviště a nástupní stanici LD „B“
je součástí kapitoly D.I.5.

Vliv technického zasněžování na vegetační poměry dotčené lokality a hnízdní poměry chřástala polního
byl vyhodnocen v kapitole D.I.7.

Vliv posuzovaného záměru na plochy agrárních valů a snosů je popsán a hodnocen v kapitolách C.II.6 a
D.I.8.

Dokumentace se zabývala hodnocením záměru jako celku, tedy i s vybudováním trafostanice a kabelové
přípojky vn. Především se jedná o vliv na vegetaci v místech, kde proběhnou výkopy. Tyto vlivy byly
vyhodnoceny jako akceptovatelné, přesto i tyto vlivy lze následně zmírnit např. oddrnováním a
následným opětovným položením drnů po pokládce kabele.
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Posouzení vlivů na veřejné zdraví způsobilou osobou je součástí přílohy 12.

Kapitola D.I.1 byla rozšířena o závěry hlukových studií, riziko snížení kvality prostředí pro bydlení a
pohody bydlení je součástí přílohy 12 (Posouzení vlivů na veřejné zdraví).

Investor neuvažuje o variantě mimoúrovňového křížení komunikace. Řešení křížení lze obdobně jako
např. na Lysé hoře zajistit výstražnými značkami umístěnými na komunikaci.
Přeložka komunikace jako taková také není součástí přepracované dokumentace. Stávající komunikaci
na Dvoračky lze bez omezení provozovat mimo lyžařskou sezónu. V zimním období lze pro provoz roleb
používat stávající polní cestu p.č. 1020/1. Dle našeho názoru tedy není nutné překládat místní
komunikaci na polní cestu.

Ostatní došlá vyjádření zahrnují víceméně výše uvedené připomínky, proto nebyly detailně
rozebírány.

Detailní reakce na veškeré, v procesu EIA obdržené připomínky, je úkolem zpracovatele
následného posudku (viz příloha č. 5 citovaného zákona) tak, aby žádné závažné vlivy na
životní prostředí nebyly přehlédnuty a jejich relevantnost byla objektivně zvážena. Ke stejnému
cíli slouží i následné veřejné projednání všech, v průběhu procesu zpracovaných dokumentů.
Argumentace by měly být věcné, oproštěné od nepatřičných vlivů (obchodní, konkurenční,
emocionální).
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Předkládaná Dokumentace byla vypracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění a svým rozsahem odpovídá příloze č. 4 výše uvedeného zákona.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Jméno:

Petr Udatný

Sídlo:

Horní 640, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

IČ:

42190967
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„LANOVÉ DRÁHY – UDATNÝ v Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu“

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.7 „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související
zařízení“ a kategorii II., bod 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“. Dále je stavební záměr
předmětem posuzování dle § 4 odst. 1, písm. e), zák. 100/2001 Sb., v platném znění, jelikož
dle stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody může významně ovlivnit území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Připravovaný stavební záměr zahrnuje vybudování dvou čtyřsedačkových lanových drah,
přiléhajících sjezdových tratí, parkoviště u nástupní stanice LD „B“, dvou akumulačních nádrží
o celkovém objemu 12 000 m3, rozvodů technického zasněžování včetně odběrných míst na
Huťském a Černém potoce, osvětlení LD „B“, přemostění Černého potoka a kabelové přípojky
VN. Lanová dráha „A“ je navržena ve třech územních variantách.
Lanová dráha „A“ Rokytno
Typ zařízení:

čtyřsedačková lanová dráha s rozběhovým pásem

Dopravní kapacita LD :

2 388 os/hod

Délka:

828,1 m (varianta I), resp. 853,9 (varianta II), resp. 844,6 (varianta III)

Dolní stanice LD “A“
Nástupní stanice - zastavěná plocha:

celkem cca 300 m2

Obslužný objekt - zastavěná plocha:

10 m2

Pokladna, WC - zastavěná plocha:

60,2 m2

Ecological Consulting a.s.
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Horní stanice LD „A“
Výstupní stanice - zastavěná plocha:

cca 200 m2

Obslužný objekt, velín – zastavěná plocha: 29,55 m2

Lanová dráha „B“ Zloboch
Typ zařízení:

čtyřsedačková lanová dráha s rozběhovým pásem

Dopravní kapacita LD :

2 398 os/hod

Šikmá délka:

893,7 m

Dolní stanice LD “B“
Nástupní stanice - zastavěná plocha:

celkem cca 300 m2

Obslužný objekt - zastavěná plocha:

10 m2

Pokladna, WC - zastavěná plocha:

60,2 m2

Horní stanice LD „B“
Výstupní stanice - zastavěná plocha:

cca 200 m2

Obslužný objekt, velín – zastavěná plocha: 29,55 m2
Celková plocha sjezdových tratí LD „A“ + LD „B“

112 016 m2

Celková zasněžovaná plocha

112 000 m2

Objekt čerpací stanice vody s kompresorem
Zastavěná plocha

18,36 m2

Akumulační nádrž vody pro zasněžování, 2x

celkový objem 12 000 m3
využitelný objem 10 800 m3

Odběry z vodních toků

2 x 10 l/s

Parkoviště
Kapacita

cca 143

míst (103 pro návštěvníky + 40

pro stálé obyvatele)
Celková plocha parkoviště

cca 1700 m2

Ecological Consulting a.s.
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B.I.3. Umístění záměru

Kraj:

Liberecký

Obec:

Rokytnice nad Jizerou

Katastrální území:

Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytno v Krkonoších

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na severovýchodním okraji Rokytnice nad Jizerou.
Posuzovaný záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 802, 803/2, 803/5, 1241/2, 1241/3,
1241/4, 1243/3, 3229, 3450 v katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou a na pozemcích
parc. č. 32/1, 32/2, 626/1, 634/1, 643, 637/3, 657/1, 668, 672/1, 672/2, 693/1, 693/2, 699/1,
699/2, 701, 727/6, 727/14, 727/15, 734/1, 734/2, 743/7, 1019, 1021, 1074 v katastrálním území
Rokytno v Krkonoších. Umístění stavebního záměru je znázorněno na obr. 1 a 2 a v příloze 1 a
2.
Obr. 1. Umístění posuzovaného záměru v širších souvislostech

Ecological Consulting a.s.
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Obr. 2. Bližší situace stavebního záměru

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Připravovaný stavební záměr zahrnuje novostavbu dvou čtyřsedačkových lanových drah a
sjezdových tratí. Nástupní stanice jsou situovány do těsné blízkosti parkovacích ploch v Horní
Rokytnici nad Jizerou (LD „A“ – u stávajícího městského parkoviště u Skiareálu Horní Domky) a
v Rokytnu (LD „B“ – u stávajícího parkoviště za hotelem Starý Mlýn, zde je plánováno nové
parkoviště pro cca 143 automobilů, z tohoto počtu bude 103 míst určeno pro návštěvníky
areálu a 40 míst bude určeno pro stálé obyvatele). Součástí záměru je i systém technického
zasněžování s plánovaným odběrem vody z Huťského potoka a z Černého potoka a
vybudování dvou akumulačních nádrží. Plánováno je i osvětlení LD „B“ a kabelová přípojka vn.
V rámci kumulace vlivů lze uvažovat především o vlivech odběru vod pro zasněžování
z Huťského a Černého potoka. Odběr vody pro zasněžování bude technicky a stavebně
konstruován tak, že bude možno vodu čerpat jen v případě průtoku pod odběrným místem na
úrovni min. Q330. Je třeba přihlédnout k již stávajícím povoleným odběrům v oblasti. Kumulací
odběrů vod se zabývá kapitola D.1.4.

Ecological Consulting a.s.
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Dále lze uvažovat o kumulaci vlivů s provozem dalších lyžařských center v okolí, zejména
v souvislosti s hlukovou zátěží, osvětlením při večerním lyžování a zvýšenou koncentrací
lyžařů.
Rokytnice nad Jizerou patří mezi lyžařská centra s provozem lyžařských vleků, lanových drah a
sjezdových tratí téměř po celém obvodu města. Jsou zde tři hlavní oblasti koncentrace
sjezdového lyžování – Skiareál Horní domky s šesti lyžařskými vleky a dvěma lanovými
drahami, Skiareál Studenov spolu se Skiareálem Pařez a Skiareálem Skiservis Udatný
s celkem cca jedenácti lyžařskými vleky a Skiareál Modrá hvězda – Bahýnka se čtyřmi
lyžařskými vleky.
V současné době jsou v Rokytnici nad Jizerou provozovány tři sjezdové tratě s nočním
osvětlením. Jedná se o sjezdovou trať u lyžařského vleku Modrá hvězda – Bahýnka s délkou
vleku 307 m a provozem v pondělí, středa, pátek a sobota od 19:00 do 21:00. Dále o sjezdovou
trať u lyžařských vleků Skiservis Udatný – Koupaliště 1 a 2 o délce 260, resp. 235 m a lyžařský
vlek Skiservis Udatný – Rokytka o délce 220 m s denním provozem od 19:00 do 21:00.

Posuzovaný záměr bude v provozu pouze v zimním období. Mimo lyžařskou sezonu bude
území i nadále využíváno pro zemědělské účely, konkrétně pro pastvu dobytka.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, respektive odmítnutí

Navrhovaný záměr vychází z platného územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, který
svou koncepcí plánuje vybudování významného střediska sjezdového lyžování s dostatečným
množstvím sjezdových tratí, lanových drah a lyžařských vleků. Pro zvýšení standardu
vybavenosti střediska se navrhují rozvojové plochy pro sjezdové lyžování pro všechny
výkonnostní kategorie lyžařů – začátečníky i zdatné lyžaře, vybavené dopravními zařízeními a
nezbytnou účelovou vybaveností ve vymezených zónách nástupů na lanovky a vleky.
Umístění nově navržených sjezdařských areálů a lyžařských propojovacích tras sleduje záměr
zajištění přístupnosti všech sjezdařských areálů ze základních nástupních bodů se zajištěnými
odstavnými parkovacími kapacitami v systému lyžařského sjezdařského okruhu bez potřeby
jiných dopravních prostředků. Územní plán vymezuje tzv. urbanistické obvody (UO),
posuzovaný záměr zasahuje do UO Rybníčky a UO Hoření Domky.
Pro méně zdatné lyžaře jsou územním plánem vymezeny plochy pro nový lyžařský areál
Rybníčky, který zahrnuje obě posuzované lanové dráhy a sjezdové tratě, plochy nástupů na
lanovky, plochu dopravní infrastruktury (parkoviště) i nově zbudovanou trafostanici 35/0,4 kV
pro napájení obou lanových drah, která bude součástí jedné z horních stanic lanových drah.
Ecological Consulting a.s.
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Jako výhoda vybudování tohoto areálu je uváděna přístupnost výše položeného stávajícího
areálu Horní domky přímo z průtahu silnice II/294 městem. Další nástupní body vybavené
parkovacími kapacitami tak odlehčí přetížené trase příjezdu ke stávajícím parkovacím plochám
areálu Horní domky.
Mezi další výhody vybudování posuzovaného záměru patří i zkrácení čekací doby u
jednotlivých dopravních zařízení, umožnění přejíždění mezi jednotlivými lyžařskými areály
s využitím jednotlivých sjezdových tratí či dopravní sítě skibusů. Celkově dojde k dalšímu
navýšení možnosti výběru sjezdových ploch a následnému naředění návštěníků v lyžařských
areálech. Po dobudování přibližovacího vleku LV70 bude umožněn pohodlnější nástup lyžařů
z velkokapacitního parkoviště pod Skiareálem Horní Domky na sjezdové tratě na Lysé hoře.
Nové parkovací plochy zvýší kapacitu parkování pro návštěvníky horských chat Dvoračky,
Světlanka a Chata pod lipami.
Zároveň díky posuzovanému záměru vzroste počet pracovních míst především v zimním
období, kdy bude areál provozován.
Obr. 3: Výřez územního plánu s posuzovaným záměrem (Koordinační výkres technické
infrastruktury Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou).
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Posuzovaný záměr byl předložen ve třech územních variantách. Jednotlivé varianty jsou
znázorněny v příloze 2. V jednotlivých variantách se liší umístění lanové dráhy „A“, její délka a
umístění nástupní stanice lanové dráhy.

Varianta I – Umístění nástupní stanice LD „A“ je posunuto oproti zákresu v ÚPD tak, aby
lanová dráha ani její ochranné pásmo neprocházely přes stavební objekty. Nástupní stanice LD
„A“ je umístěna na pozemku p.č. 1241/4, východně od Černého potoka. Délka LD „A“ ve
variantě I činí 828,1 m.

Varianta II – Umístění nástupní stanice LD „A“ je posunuto oproti zákresu v ÚPD tak, aby
lanová dráha ani její ochranné pásmo nevedly přes stavební objekty. Nástupní stanice LD „A“
je umístěna na pozemku p.č. 803/2. Tato varianta vede přes Černý potok. Délka LD „A“ ve
variantě II činí 853,9 m.

Varianta III – Umístění nástupní stanice LD „A“ je shodné s ÚPD. Nástupní stanice LD „A“ je
umístěna na pozemku p.č. 803/5. Lanová dráha LD „A“ a její ochranné pásmo zasahuje nad
stavební objekty. Tato varianta také vede přes Černý potok. Délka LD „A“ ve variantě III činí
844,6 m.

Nulovou variantu pak představuje stávající stav lokality, tedy území bez výstavby
posuzovaného záměru.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Účelem projektované stavby je vybudování dvou lanových drah, přiléhajících sjezdových tratí a
doprovodné technické infrastruktury pro rozvoj sjezdového lyžování a předpřipravení
následného vybudování přímého propojení se střediskem Horní Domky, resp. zlepšení přístupu
k dolní stanici lanové dráhy na Lysou horu. Zařízení včetně doplňkových objektů bude určeno k
poskytování služeb široké sportující veřejnosti. Provoz areálu bude pouze v zimním období. Za
stávajících klimatických podmínkek a na základě vyhodnocení průběhu zimních období v
minulých letech je nezbytné současně s výstavbou lanových drah zajistit i technické
zasněžování včetně doprovodných staveb a objektů. S realizací stavby je uvažováno ve dvou
etapách a to v přímé vazbě na zajišťování potřebných finančních prostředků. Vždy je však
nutno stavbu zajistit tak, aby byla provozuschopná a plně funkční.
Předpokládaná etapizace výstavby:
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1. etapa - výstavba lanové dráhy „A" včetně rozvodů technického zasněžování (jímací
objekt na Černém potoce, 1. akumulační nádrž, čerpací stanice), obslužného objektu obou
stanic lanové dráhy „A“ a objektu pokladen s personálním WC. Součástí je i odbavovací systém
propojený na společný odbavovací systém SKIDATA v oblasti, úprava terénu pro sjezdovou
trať v dolní části trasy a přemostění Černého potoka, el. silová kabelová přípojka pro pohon
lanových drah, výstavba trafostanice, včetně kabelové přípojky vn, dílčí el. přípojky k
pokladnám a čerpacím stanicím vody a kompresoru.
2. etapa - výstavba lanové dráhy „B" včetně rozvodů technického zasněžování
(propojení na lanovou dráhu „A", jímací objekt na Huťském potoce, čerpací stanice, 2.
akumulační nádrž), obslužného objektu obou stanic lanové dráhy „B“ a objektu pokladen s
personálním WC. Obdobně propojení na společný odbavovací systém SKIDATA, přípojky
inženýrských sítí pro dolní stanici, parkoviště.

Lanová dráha "A" - Rokytno – varianta I, varianta II, varianta III
Typ zařízení

s rozběhovým pásem

Systém

LD s neodpojitelnými sedačkami pro 4 osoby

Délka vodorovná

828,1 m (var. I), 853,9 m (var. II), 844,6 m (var. III)

Délka šikmá

838,5 m (var. I), 865,5 m (var. II), 856,1 m (var. III)

Převýšení

132 m (var. I), 141 m (var II), 140 m (var III)

Nadmořská výška dolní stanice

625 m n. m. (var. I), 619 m n. m.(var. II), 620 m n.
m. (var. III)

Nadmořská výška horní stanice

760 m n. m. (var I, II, III)

Průměrný sklon

15,9 % (var. I), 15,6 % (var. II), 16,5 % (var. III)

Jízdní rychlost

2,5 m/sec

Výkon elektromotoru trvalý

131 kW

Výkon elektromotoru rozjezdový

176 kW

Nouzový pohon

diesel agregát

Počet podpěr

8 ks (var. I), 9 ks (var. II), 8 ks (var. III)

Výška podpěr

4,05 m až 14,12 m

Průměr lanového kotouče pohonného

4,80 m

Průměr lanového kotouče vratného

4,80 m

Poháněcí a napínací stanice

horní

Napínací zařízení

hydraulické

Přeprava vzestupným směrem

100 %

Přeprava sestupným směrem

25 %

Tažná větev

levá
Ecological Consulting a.s.
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Přepravní kapacita

2.388 osob/hod.

Počet sedaček

107 ks (var. I), 110 ks (var. II), 109 ks (var. III)

Interval mezi sedačkami

6,03 s (var. I), 6,29 s (var. II), 6,28 s (var. III)

Rozestup mezi sedačkami

15,67 m (var. I), 15,74 m (var. II), 15,71 m (var. III)

Jízdní doba

5 min 23 s (var. I), 5 min 33 s (var. II), 5 min 29 s
(var. III)

Lanová dráha "B" - Zolboch (shodné pro variantu I, II a III)
Typ zařízení

s rozběhovým pásem

Systém LD

s neodpojitelnými sedačkami pro 4 osoby

Délka vodorovná

893,7 m

Délka šikmá

904,2 m

Převýšení

137,5 m

Nadmořská výška dolní stanice

622,5 m n. m.

Nadmořská výška horní stanice

760 m n. m.

Průměrný sklon

16 %

Jízdní rychlost

2,5 m/sec

Typ zařízení

s rozběhovým pásem

Systém LD

s neodpojitelnými sedačkami pro 4 osoby

Výkon elektromotoru trvalý

132 kW

Výkon elektromotoru rozjezdový

176 kW

Nouzový pohon

diesel agregát

Počet podpěr

9 ks

Výška podpěr

4,06 m až 17,12 m

Průměr lanového kotouče pohonného

4,80 m

Průměr lanového kotouče vratného

4,80 m

Poháněcí a napínací stanice

horní

Napínací zařízení

hydraulické

Přeprava vzestupným směrem

100 %

Přeprava sestupným směrem

50 %

Tažná větev

levá

Přepravní kapacita

2.398 osob/hod.

Počet sedaček

115 ks

Interval mezi sedačkami

6,05 sec

Rozestup mezi sedačkami

15,73 m

Jízdní doba

5 min 47 s
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3. Technické zasněžování
Objem akumulační nádrže vody I

5.000 m3 (využitelný 4 500 m3)

Objem akumulační nádrže vody II

7.000 m3 (využitelný 6 300 m3)

Typ nádrží

zemní sypaná s nepropustnou fólií

Požadovaný přítok

2 x 10 l/sec

Podávací čerpadla

2 ks

Výkon podávacích čerpadel

2 x 30 kW

Vysokotlaká čerpadla

2 ks

Výkon vysokotlakých čerpadel

2 x 120 kW

Sněžná děla nízkotlaká s ventilátorem

6 ks

Sněžná děla tyčová s kompresorem

6 ks

Celková plocha sjezdových tratí

112 000 m2

Celková plocha k zasněžování

112.000 m2

Potřebná výška sněhové pokrývky

0,3 m

Potřebné množství sněhu

- teoretické

94 080 m3, ztráty 20 %

- skutečné

47 040 m3 na 1. vysněžení
47 040 m3 na dosněžení
40 200 m3

Potřebné množství vody

20 000 m3 na 1. zasněžení, 18 850 m3 na
dosněžování
Max. výkon ČS - dopravované množství

50 l/sec

Průměrný výkon ČS

45 l/sec

Teoretická doba vysněžení

9,2 dne
5,5

dne

na

1.

zasněžování,

4,8

dne

na

dosněžování
Trubní rozvody

ocel, pozink. šrobované spojky (Alvenius)

Hydroboxy typové po

40 - 60 m

Kompresor

šroubový, bezmazý

Výkon kompresoru

250 m3/hod

Příkon kompresoru

75 kW

4. Obslužné a doplňkové objekty /orientačně/
Obslužný objekt dolní stanice

2x

typ. stavba s vlastním zastřešením

Obslužný objekt horní stanice

2x

typ. stavba s vlastním zastřešením

Objekt pokladen a WC pro obsluhu

2x

u dolních stanic

Jezové těleso na potoce

2x

Trafostanice kobková, součástí horní stanice LD

1000 kVA
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Osvětlení lyžařského svahu LD „B"

na sloupech LD „B“

5. Parkoviště
Počet parkovacích míst

cca 143

Povrch parkoviště

zpevněný štěrkový povrch (v létě prorůstající
trávou)
cca 1 700 m2

Plocha parkoviště
Další stroje a zařízení

Pro provoz areálu jsou nezbytné min. 2 speciální stroje (rolby) na úpravu tratí opatřené radlicí a
sněžnou frézou. Pro úpravu prudších úseků na dojezdu sjezdové tratě u lanové dráhy „A" bude
nutno zajistit stroj s navijákem a pro jeho uchycení vybudovat kotevní blok s úvazem (typový
objekt) na kraji sjezdovky. Dále je nutno areál vybavit jednotným odbavovacím systémem
cestujících typu SKIDATA kompatibilním s okolními provozovateli, systémem značení (stálý i
přenosný), oplůtky apod. Typy jízdenek se předpokládají stejné jako u okolních středisek, tj.
krátkodobé plastové s magnetickým páskem, vícedobé pak čipové na vratnou zálohu.
V maximální délce 40 m je uvažováno zatrubnění stávající vodoteče Černého potoka pomocí
tzv. Benešových rámů. Součástí zatrubnění bude i stávající mostek. Zakrytí potůčku (stružky) u
lanové dráhy „B" bude v trase lyžařské sjezdovky provedeno dřevěnými podlážkami pouze pro
zimní období, v prostoru parkoviště je pak uvažováno se zatrubněním v délce 50 m pro potřeby
příjezdu a odstavení vozidel návštěvníků.
Jezová tělesa jsou betonové objekty s kamenným obkladem sloužící ke vzdutí hladiny pro
potřeby odběru vody pro technické zasněžování. Budou zcela vyhraditelná (na letní období),
což umožní propláchnutí koryta toku i nerušený průběh vyšších vodních stavů při letních
bouřkách a přívalových deštích. Zároveň zde bude instalováno měrné zařízení zajišťující trvalý
sanační průtok Q330 v potoce pod odběrným zařízením a bude zde možno i měřit množství
přepadající a odebrané vody (požadavek Správy KRNAP Vrchlabí - vodní toky). Čerpací
stanice na potocích jsou podzemní s poklopem pro přístup. Akumulační nádrže budou zemní
sypané (částečně hloubené) s bezpečnostním přelivem a čerpací stanicí, oplocené (zajištění
proti vstupu nepovolaných osob a jejich pádu do nádrže), doplněné na vzdušném líci a hrázích
drobnou zelení. Výše odběru vody bude stanovena povolujícím vodohospodářským orgánem v
součinnosti se Správou KRNAP a návaznosti na již vydaná povolení k odběru v oblasti.
Během období zasněžování nebude docházet k absolutnímu vyčerpání nádrží, do cca 5 %
jejich objemu bude zůstávat v nevyčerpatelné jímce. Také během letního období bude
objem nádrží zaplněn minimálně z 5 %.
Obslužné objekty (pro ČS, kompresor, pokladny s WC personálu) budou dřevěné jednoduché
zateplené stavby na panelech nebo betonových patkách (imobilní) se symetrickou sedlovou
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střechou se sklonem střešních rovin 42° a plechovou falcovanou krytinou v tmavě šedé až
černé barvě. Typové obslužné objekty u dolních a horních stanic lanových drah budou
doplněny sedlovou symetrickou střechou ve shodném provedení jako střechy ostatních objektů.
Tím bude docíleno vizuálního sjednocení všech doplňkových staveb v duchu tradiční horské
krkonošské zástavby.
Zásady technického řešení
Lanové dráhy - jedná se o kompletní technologii vybraného dodavatele (DOPPELMAYR
Austria, TATRAPOMA Kežmarok apod.) běžného typu (čtyřsedačka s pevným uchycením a
rozběhovým pásem). Tento typ je běžně v oblasti Krkonoš a celé České republiky používán.
Stavební připravenost spočívá ve vyhloubení stavebních jam horních a dolních stanic pro
betonáž základů včetně vany rozběhového koberce a kobky trafostanice. Jednotlivé podpěry
budou osazeny na betonových patkách. Velikost a hloubka betonových základů je posouzena
statikem ve vazbě na únosnost základové půdy. Náhradní pohon (dieselagregát) je umístěn v
obslužném objektu horních stanic.
Turniketové vstupy - budou instalovány u dolních stanic v dostatečné vzdálenosti od
nástupních branek na rozběhový koberec tak, aby lyžaři měli dostatek času a prostoru k
seřazení do čtveřic. Turnikety budou propojeny na systém databáze SKIDATA celé oblasti.
Obslužné objekty dolních a horních stanic - základní kontejner obslužného objektu obou stanic
je součástí dodávky technologie (velín s rozvaděčem a ovládáním). Investor se rozhodl provést
jejich vnější úpravy odřevněním a osazením symetrické sedlové střechy, čímž tyto stavby lépe
splynou s historickou okolní charakteristickou krkonošskou zástavbou. Krytina je falcovaný
plech tmavě šedé až černé barvy.
Objekt pokladen a personálního WC - je umístěn nedaleko dolních stanic u obou lanových
drah. Jedná se o dřevěnou jednoduchou trámovou stavbu na podlahovém roštu osazenou na
betonových panelech ve štěrkovém loži. Provedení bude shodné jako u obslužných objektů
stanic lanové dráhy. V objektu budou umístěny celkem 3 pokladny, dále pak chemický záchod
s umyvadlem (pouze pro personál), úklidová komora a skladové prostory pro potřeby
pokladem. Voda bude dovážena v plastových nádobách. Objekt bude zabezpečen mřížemi na
oknech a dveřích, vybavin trezorem a zabezpečovacím zařízením (alarmem) napojeným do
domu investora a současně na služebnu Policie ČR. K objektu bude přivedena samostatná
kabelová elektropřípojka z lanové dráhy. Objekty jsou v podstatě mobilní a lze je libovolně
přemísťovat dle potřeby.
Trafostanice - zajištění potřebné elektrické energie celého střediska, která bude součástí
objektu horní stanice jedné z lanových drah. Připojena bude

kabelovou VN přípojkou ze

stávajícího kabelového rozvodu.
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Rozvody technického zasněžování - běžné provedení v ocelových trubkách Alvenius se
spojkami. Na trase budou cca po 40 – 60 metrech rozmístěny hydroboxy podél tratí lanových
drah. Podzemní vedení bude společné (rozvody vody, vzduchu a elektrické kabely). Systém je
řešen pro použití jak nízkotlakých sněžných děl, tak vysokotlakých skrápěcích tyčí. Ve vodních
tocích budou umístěna odběrná zařízení vystrojená podávacími čerpadly, která dopravují vodu
do akumulačních nádrží.
Akumulační nádrže - navrženy jako zemní částečně vyhloubené a částečně nasypané nádrže,
izolované PE svařovanou fólií s kamennou rovnaninou na vodním líci. Vzdušný líc obou
akumulačních nádrží bude vysvahován, oset travním semenem místní provenience, resp.
doplněn výsadbou drobné clonící zeleně. Nádrže budou oploceny a opatřeny výstražnými
cedulkami "Vstup zakázán".
Čerpací stanice a kompresor - jednoduchý dřevěný objekt. Bude zde umístěna čerpací stanice
vybavená vysokotlakými dopravními čerpadly pro systém rozvodů technického zasněžování. K
obdobnému účelu bude sloužit i kompresor (výroba tlakového vzduchu).
Jezová tělesa - na potocích budou provedena jednoduchá jezová tělesa zajišťující nezbytné
vzdutí vody pro potřeby odběru vody do čerpací jímky na břehu s podávacími čerpadly. Jezové
těleso je plně vyhraditelné a umožňuje měření sanačního průtoku v korytě toku. V čerpací
jímce budou instalovány indukční průtokoměry. Konstrukce jezu bude betonová s křídly
zapuštěnými do břehů, hrazení pak budou tvořit vyjímatelné dřevěné trámky zasazené do
ocelového U profilu kotveného v betonu. Vývar pod tělesem je navržen z velkých kamenů a
balvanů (80 - 200 kg). Odběrné potrubí v toku bude rovněž rozebíratelné a na letní období
odstranitelné.
Přípojky inženýrských sítí - běžné klasické provedení, v této fázi se jedná o výstavbu kabelové
elektropřípojky k obslužným objektů, čerpacím stanicím vody a lanovým drahám. Hlavní
připojení trafostanice bude z kabelového vedení VN u horních stanic.
Zakrytí vodotečí - v prostoru u dolní stanice LD „A" je uvažováno se zakrytím potoka v celkové
délce cca 50 - 60 m a to přemostěním. U LD „B" bude stružka křižující lyžařský svah zakryta
dřevěnými podlážkami pouze na zimní období, v prostoru budoucího parkoviště pak je
předpokládáno zatrubnění stružky v celkové délce cca 50 m.
Parkoviště (odstavné plochy) - z valné části bude využíváno stávajících parkovišť u LD „A"
(systém centrálních parkovišť v Horní Rokytnici nad Jizerou má kapacitu 850 stání + dalších
250 míst u Skiareálu Horní domky). Součástí posuzovaného záměru je zpevněná štěrková
parkovací plocha pro cca 143 osobních automobilů u dolní stanice LD „B". Celková zpevněná
plocha parkoviště bude cca 1700 m2. Do oblasti nástupní stanice LD „B“ je v ÚPD plánováno
zajíždění pravidelných linek skibusu (otočka).
Osvětlení lyžařského svahu - je předpokládáno u LD „B" instalací svítidel na jednotlivé podpěry
v trase s napojením na centrální trafostanici. Normy a požadované hodnoty dle normy ČSN EN
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12193 pro venkovní rekreační lyžování činí 20 lx, rovnoměrnost osvětlenosti 0,2. Eliminaci
rušivého světla lze docílit vhodným sklonem krycího skla svítidla a umístěním hliníkového
tělesa clonícího paprsky do nežádoucích směrů.
Provozní doba lanových drah LD „A“ a „B“ bude pouze během zimní lyžařské sezóny, a to od
8:00 do 16:00. Dále bude mít LD „B“ večerní provoz od 18:00 do 21:00. Technické zasněžování
během výroby technického sněhu bude probíhat dle klimatických podmínek v jednotlivých
letech cca 12 – 24 dní v roce, a to v rozmezí od 17:00 do 22:00 v části 1 LD „A“ a od 17:00 do
6:00 v části 2. Sjezdové dráhy v okolí LD „B“ budou vysněžovány od 21:00 do 6:00. Úprava
sjezdových tratí rolbou bude probíhat v období technického zasněžování od 7:00 na obou
sjezdových tratích a od 17:00 na sjezdové trati přiléhající k LD „B“, kde bude následně probíhat
večerní lyžování. V období mimo technické zasněžování bude úprava sjezdových tratí rolbami
probíhat od 18:00 u LD „A“, respl od 17:00 a 21:00 u LD „B“.
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Lanová dráha je horským dopravním zařízením určeným pro přepravu lyžařů a sportující
veřejnosti s dominantním zimním provozem. Tomu je také podřízena převažující technologická
část stavby, kterou představuje ocelová konstrukce běžného typu systému DOPPELMAYR
nebo TATRAPOMA s poháněcí jednotkou na horní stanici a podpěrami na betonových
základech a patkách. Tento druh lanových drah nevyžaduje objekt poháněcí stanice, celá
konstrukce obou stanic (poháněcí i vratné) je velmi subtilní. Lanová dráha je vsazena do údolí
Černého a Huťského potoka a končí u hranice lesních pozemků u cesty vedoucí na Dvoračky a
dále na hřebeny Krkonoš. Nepřesahuje horizont ani souvislou hradbu lesa. Trasa je vedena po
loukách, nevyžaduje odlesnění, počítá pro obě lanové dráhy s instalací osmi až devíti traťových
podpěr a max. výškou 19 m. Objekt trafostanice je součástí objektu horní stanice lanové dráhy.
Obslužné objekty jsou drobné dřevěné, tepelně izolované mobilní stavby, architektonicky
ztvárněné v souladu s okolní charakteristickou zástavbou tohoto typu (přizpůsobeno klasické
horské zástavbě dřevěných roubených objektů s bedněnými štíty, symetrickým zastřešením se
sklonem střešních rovin 42°). Krytinu bude představovat falcovaný bezúdržbový plech v tmavě
šedé až černé barvě.
Staveništěm jsou stávající volné louky v prostoru okrajové lokality Rokytnice nad Jizerou –
V Rybníčkách a Rokytno, nyní využívané jako pastviny a z části neobhospodařované. Profil
svahu je příznivý, rovnoměrný, převážně s mírným sklonem. Větší sklon dojezdové části
sjezdové tratě u LD „A" bude terénní úpravou utlumen (přesun zeminy v trase směrem k horní
stanici). Tím bude podstatně zlepšena plynulost celé trasy lyžařského svahu a zároveň i
bezpečnost lyžařů a v neposlední řadě dojde i ke zjednodušení při strojní úpravě tratě.
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Povrch terénu je stabilizovaný, po provedení výstavby bude trasa řádně zadrnována a
upravena včetně povrchového odvodnění. Obdobně tak budou ošetřeny i zpevněné plochy
místních komunikací a cest a potoky.
V trase lanových drah a technického zasněžování dochází ke křížení s dalšími podzemními
vedeními, které bude třeba před zahájením zemních prací vytyčit a zajistit je tak před
případným poškozením.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby :

2014

Ukončení stavby :

2016

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:

Liberecký

Obec:

Rokytnice nad Jizerou

Katastrální území:

Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytno v Krkonoších

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní
rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení § 7 zák. č.
100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č. 1.
Tab. 1: Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů
Název aktu
Územní rozhodnutí, event. územní
souhlas
V případě potřeby schválení
havarijního plánu

Ustanovení, právní předpis
§§ 92, 96 zák.č.183/2006 Sb.

Správní úřad
Obecný stavební úřad

§ 39 zák.č. 254/2001 Sb.

Vodoprávní úřad

§ 16 zák.č. 185/2001 Sb.

Krajský úřad

V případě potřeby povolení
k nakládání s nebezpečnými
odpady
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Název aktu
Stavební povolení

Ustanovení, právní předpis
§ 115 zák.č. 183/2006 Sb.
§ 7 zák.č. 266/1994 Sb.

Povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les

§ 8 odst. 1 a 3 zák. 114/1992 Sb.

Souhlas ke stavební činnosti
v ochranném pásmu zvláště

§ 37 zák. 114/1992 Sb.

chráněných území
Souhlas k vydání rozhodnutí o
umístění stavby ve vzdálenosti do

§ 14 odst. 2 zák. 289/1995 Sb.

50 m od okraje lesa
Závazné stanovisko k zásahu do
VKP
Souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu

§ 4 odst. 2 zák. 114/1992 Sb.

Správní úřad
Obecný stavební úřad, resp.
správní drážní úřad
Příslušný orgán ochrany
přírody
Příslušný orgán ochrany
přírody

Obecní úřad obce
s rozšířenou působností
Obecní úřad obce
s rozšířenou působností
Orgán ochrany

§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.

zemědělského půdního
fondu

Stavební povolení k vodním dílům

§ 15 zák. č. 254/2001 Sb.

Vodoprávní úřad

Povolení k nakládání

§ 8 zák. č. 254/2001 Sb.

Vodoprávní úřad

s povrchovými nebo podzemními
vodami
Výjimka ze zákona 114/1992 Sb.
k zásahu do biotopů zvláště

§ 56 zák. č. 114/1992 Sb.

Příslušný orgán ochrany
přírody

Podle potřeby další

podle speciálních předpisů

Speciální stavební úřady

rozhodnutí/vyjádření

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č.

(vodoprávní úřad, silniční

chráněných druhů rostlin a
živočichů

13/1997 Sb., zák.č.86/2002 Sb.)

správní úřad) a další orgány

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1.Půda

Pozemky určené k realizaci stavebního záměru jsou následující uvedeny v následujících
tabulkách. Jedná se o pozemky v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a Rokytno v Krkonoších.
Jednotlivé tabulky uvádí pozemky dotčené výstavbou lanových drah, akumulačních nádrží a
sjezdových drah v jednotlivých variantách.
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Realizací stavebního záměru dojde k trvalému či dočasnému záboru půdy náležející do
zemědělského půdního fondu a bude tedy třeba jejich trvalé odnětí ze zemědělského půdního
fondu (ZPF). Jedná se o zastavěné pozemky horních a dolních stanic lanových drah,
obslužných objektů a parkoviště u nástupní stanice LD „B“. Plochy trvalého záboru půdy uvádí
tabulky 11 a 12.

Stupně BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) dotčených pozemků jsou uvedeny
v posledním sloupci tabulek. V posuzovaném území se nacházejí pozemky, které jsou řazeny
do II. – V. třídy ochrany zemědělské půdy.
Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd z PUPFL (pozemky určené k plnění
funkcí lesa).
Tab. 2: Výčet pozemků plně či částečně dotčených stavbou LD „A“ v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou – VARIANTA I
Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

803/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

3130

95011/3130

803/5

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

610

95011/610

1241/2

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

516

-

1241/3

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

1596

94089/1516
95011/80

1241/4

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

5298

94089/678
95011/4620

1243/3

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

250

94089/231
95011/19

3229

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

728

-

Celková plocha BPEJ/plocha
2
2
parcely (m )
(m )

Tab. 3: Výčet pozemků plně či částečně dotčených stavbou LD „A“ v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou – VARIANTA II
Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

803/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

Celková plocha BPEJ/plocha
2
2
parcely (m )
(m )
3130

95011/3130

30

„LANOVÉ DRÁHY – UDATNÝ v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

803/5

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

610

95011/610

1241/2

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

516

-

1241/4

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

5298

94089/678
95011/4620

1243/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

331

95011/78
94089/175
95041/78

3229

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

728

-

3450

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

143

-

799/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

732

95011/732

799/3

rozsáhlé chráněné
území

koryto vodního
toku umělé

vodní plocha

98

-

800/2

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

neplodná půda

446

-

Celková plocha BPEJ/plocha
2
2
parcely (m )
(m )

Tab. 4: Výčet pozemků plně či částečně dotčených stavbou LD „A“ v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou – VARIANTA III
Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

803/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

3130

95011/3130

803/5

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

610

95011/610

1241/2

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

516

-

1241/3

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

1596

94089/1516
95011/80

1241/4

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

5298

94089/678
95011/4620

1243/3

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

250

94089/231
95011/19

3229

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

728

-
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Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

3450

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

Celková plocha BPEJ/plocha
2
2
parcely (m )
(m )
143

-

Tab. 5: Výčet pozemků plně či částečně dotčených stavbou LD „A“ v k.ú. Rokytno v Krkonoších VARIANTA I
Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

727/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

13503

93746/445
94089/13058

727/15

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

1717

94089/1717

727/16

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

205

94089/205

733

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

neplodná půda

298

-

734/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

17918

94089/17918

734/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

9868

93746/9868

1019

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

7400

-

1075

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

134

-

1024

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

223

93746/196
95044/27

626/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

33473

93644/15732
93746/669
94068/17072

634/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

12535

93644/12535

637/3

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

4527

93644/1132
93746/951
95044/2444

637/4

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

2750

93746/2750

637/5

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

509

93746/509

643

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

19753

93644/16593
93746/3160
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Tab. 6: Výčet pozemků plně či částečně dotčených stavbou LD „A“ v k.ú. Rokytno v Krkonoších VARIANTA II
Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

727/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

5328

95041/1571
94089/3757

727/6

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

511

94089/511

734/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

17918

94089/17918

734/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

9868

93746/9868

743/7

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

5220

93746/5220

1019

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

7400

-

1024

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

223

93746/196
95044/27

626/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

33473

93644/15732
93746/669
94068/17072

634/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

12535

93644/12535

637/3

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

4527

93644/1132
93746/951
95044/2444

637/4

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

2750

93746/2750

643

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

19753

93644/16593
93746/3160

Celková plocha BPEJ/plocha
2
2
parcely (m )
(m )

Tab. 7: Výčet pozemků plně či částečně dotčených stavbou LD „A“ v k.ú. Rokytno v Krkonoších VARIANTA III
Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

727/6

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

511

94089/511

727/14

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

223

94089/223

727/15

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

1717

94089/1717
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Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

734/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

17918

94089/17918

734/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

9868

93746/9868

743/7

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

5220

93746/5220

1019

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

7400

-

1075

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

134

-

626/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

33473

93644/15732
93746/669
94068/17072

634/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

12535

93644/12535

637/3

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

4527

93644/1132
93746/951
95044/2444

637/4

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

2750

93746/2750

643

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

19753

93644/16593
93746/3160

1024

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

223

93746/196
95044/27

727/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

13503

93746/445
94089/13058

733

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

neplodná půda

298

-

Celková plocha BPEJ/plocha
2
2
parcely (m )
(m )

Tab. 8: Výčet pozemků plně či částečně dotčených stavbou LD „B“ a parkoviště v k.ú. Rokytno
v Krkonoších - VARIANTA I, II a III
Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

32/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

205

97341/205

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

87

97341/87

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

neplodná půda

162

-

32/2
624
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Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

626/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

634/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

12535

93644/12535

643

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

19753

93644/16593
93746/3160

668

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

neplodná půda

108

-

672/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

31933

93644/9580
94089/22034
97869/319

672/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

10000

93644/9900
94089/100

693/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

35729

93644/5377
94089/28678
97869/1674

693/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

118

97869/118

699/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

18549

97869/17432
94067/1117

699/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

66

97869/66

701

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

neplodná půda

335

-

1021

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

1168

-

1074

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

7400

-

Celková plocha BPEJ/plocha
2
2
parcely (m )
(m )
93644/15732
33473
93746/669
94068/17072

Tab. 9: Výčet pozemků výstavbou akumulačních nádrží v k.ú. Rokytno v Krkonoších - VARIANTA
I, II a III
Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

657/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

660/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

Ecological Consulting a.s.
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Celková plocha BPEJ/plocha
2
2
parcely (m )
(m )
93746/7495
95044/11655
23149
97869/1386
93644/2375
94089/238
21097

95044/2128
97869/18969
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Tab. 10: Výčet pozemků sjezdových tratí v k.ú. Rokytno v Krkonoších - VARIANTA I, II a III
Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

624

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

neplodná půda

162

-

626/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

33473

93644/15732
93746/669
94068/17072

634/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

12535

93644/12535

637/5

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

509

93746/509

643

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

19753

93644/16593
93746/3160

668

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

neplodná půda

108

-

672/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

31933

93644/9580
94089/22034
97869/319

672/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

10000

93644/9900
94089/100

672/3

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

2547

93644/2547

693/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

35729

93644/5377
94089/28678
97869/1674

699/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

18549

97869/17432
94067/1117

727/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

5328

95041/1571
94089/3757

734/1

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

17918

94089/17918

734/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

9868

93746/9868

734/3

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

2721

94089/2721

734/4

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

1292

94089/1292

743/2

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

6868

94099/3754
93746/1133
94068/1981

743/7

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

5220

93746/5220
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Číslo
parcely

Ochrana

Využití

Druh pozemku

1019

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

7400

-

1021

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

ostatní
komunikace

1168

-

1024

rozsáhlé chráněné
území

ZPF

trvalý travní
porost

223

93746/196
95044/27

Celková plocha BPEJ/plocha
2
2
parcely (m )
(m )

Zábory ZPF budou spojeny s výstavbou horních a dolních stanic lanových drah a jejich
obslužných objektů, čerpací stanice a parkoviště. Celkové zábory ZPF budou ve všech
variantách v podstatě stejné, neboť rozměry objektů lanových drah a parkoviště se nemění.
Tab. 11: Výčet pozemků, na kterých dojde k trvalému záboru ZPF z důvodu výstavby dolní stanice
a obslužných objektů LD „A“ v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
Varianta Číslo parcely

Využití

Druh pozemku

Celková plocha
2
parcely (m )

Zábor ZPF
2
(m )

BPEJ/plocha
2
(m )

I.

1241/4

ZPF

trvalý travní porost

5298

370

94089/678
95011/4620

II.

803/2

ZPF

trvalý travní porost

3130

370

95011/3130

III.

803/2 + 803/5

ZPF

trvalý travní porost

3130 + 610

370

95011/3740

Zábory ZPF pro spodní stanici LD „A“ budou ve všech variantách stejné, jednotlivé varianty se
mezi sebou liší pouze v rámci umístění na jednotlivých pozemcích. Všechny dotčené pozemky
spadají do třídy ochrany zemědělské půdy II, resp. do třídy II a V ve variantě I. Do II. třídy
ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Jedná se o půdy pouze podmíněně odnímatelné a
s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. V platném územním plánu města
Rokytnice nad Jizerou jsou parcely 803/2 a 803/5 vymezeny jako plochy občanského vybavení
– nástupy na lanovky a vleky.
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Tab. 12: Výčet pozemků, na kterých dojde k trvalému záboru ZPF z důvodu výstavby horních
stanic LD „A“ a LD „B“, dolní stanice LD „B“ a obslužných objektů LD „B“, parkoviště a čerpací
stanice v k.ú. Rokytno v Krkonoších
Číslo parcely

Využití

Druh pozemku

Celková plocha
2
parcely (m )

Zábor ZPF
2
(m )

BPEJ/plocha
2
(m )

Navrhované
využití

634/1

ZPF

trvalý travní porost

12353

460

93644/12535

Výstupní stanice
LD „A“ a „B“

699/1

ZPF

trvalý travní porost

18549

370

97869/17432
94067/1117

693/2

ZPF

trvalý travní porost

118

118

97869/118

Parkoviště

699/1

ZPF

trvalý travní porost

18549

97869/17432
94067/1117

Parkoviště

1516
693/1

ZPF

trvalý travní porost

35729

699/2

ZPF

trvalý travní porost

66

657/1

ZPF

trvalý travní porost

23149

Nástupní stanice
LD „B“

93644/5377
94089/28678
97869/1674

Parkoviště

66

97869/66

Parkoviště

20

93746/7495
95044/11655
97869/1386
93644/2375
94089/238

Čerpací stanice

Zábory pro výstupní stanice LD „A“ a „B“, nástupní stanice LD „B“, umístění čerpací stanice a
parkoviště jsou pro všechny varianty stejné. Všechny dotčené pozemky spadají do třídy
ochrany zemědělské půdy V, resp. IV. Jedná se o půdy většinou zemědělsky postradatelné.
V platném územním plánu města Rokytnice nad Jizerou jsou jednotlivé plochy vymezeny jako
plochy pro občanské vybavení – nástupy na lanovky a vleky, resp. plochy dopravní
infrastruktury – vybavení.
Chráněná území
Zájmová lokalita se nachází v několika chráněných územích ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Lokalita se nachází v ochranném pásmu
velkoplošného zvláště chráněného území NP Krkonoše, dále zasahuje do evropsky významné
lokality Krkonoše a ptačí oblasti Krkonoše. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších
kapitolách.

Území neleží v chráněném ložiskovém území, na území výhradního ložiska ani v dobývacím
prostoru.
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Ochranná pásma
Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána příslušnými
normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou respektována.
Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí 1 m od krajního
kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo nadzemních vedení elektrizační soustavy u
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně je 7 m, u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně je 12 m, u napětí
nad 110 kV do 220 kV včetně je 15 m, u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně je 20 m a nad
400 kV je 30 m od krajního vodiče vedení na obě strany. Šíře ochranných pásem pro
kanalizační potrubí je 3 m a pro vodovodní potrubí 2 m.

V trase lanových drah a technického zasněžování dochází ke křížení s dalšími podzemními
vedeními, které bude třeba před zahájením zemních prací vytyčit a zajistit je tak před
případným poškozením. Přes zájmovou lokalitu prochází kabelová trasa VN vedení 35 kV a
další inženýrské sítě vedoucí k jednotlivým objektům.

Přes posuzovanou lokalitu prochází místní komunikace, zásobovací cesta pro výše položené
objekty, v západní části pak místní komunikace spojující centrální parkoviště s nástupem do
Skiareálu Horní Domky. Do míst křížení sjezdových tratí a místních komunikací je nutné umístit
výstražné značení, obdobně jako je tomu např. v místech střetů místních komunikací a
sjezdových drah na Lysé hoře, aby nedocházelo ke střetům lyžařů se zásobovacími vozidly.

Lokalita zasahuje do ochranného pásma lesa, které je vymezeno 50 m od okraje lesa.

Lokalita nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.

B.II.2. Voda

V období výstavby se nepředpokládá výrazná spotřeba vody. Voda bude nutná pro potřeby
stavebníků a rovněž pro technologické postupy – zejména kropení betonu, údržba nářadí,
čištění komunikací. Pro pitné účely bude dovážena balená pitná voda. Pro sociální účely bude
zajišťovat dodávky vody dodavatel technologie (WC apod.), resp. budou zajištěny v objektech
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investora. Předpokládaná spotřeba vody pro sociální účely bude cca 5 m3. Spotřeba vody pro
mytí vozovek bude cca 14 m3., pro kropení a eliminaci prašnosti cca 14 m3. Skutečná spotřeba
vody bude záviset na vlastní organizaci a zabezpeční stavebních prací, klimatických
podmínkách a postupu výstavby.

Období provozu bude vyžadovat zvýšené nároky na spotřebu vody, zejména v souvislosti
s výrobou technického sněhu, pro kterou se bude používat voda z akumulačních nádrží.
Systém technického zasněžování bude mít dvě odběrná místa vody - na Černém a Huťském
potoce. K tomu účelu zde budou vybudovány dva jednoduché jezy. Rozvody budou vedeny
k akumulačním nádržím AN1 (V= 5000 m3) a AN2 (V= 7000 m3). Nádrže budou o hloubce cca
2,0 m, vyložené nepropustnou plastovou fólií. U těchto nádrží bude objekt s vysokotlakým
čerpadlem a kompresorem pro výrobu stlačeného vzduchu.
Vzhledem ke skutečnosti značné kumulace obdobných provozů v okolí záměru, včetně
kumulace odběrů povrchových vod bylo nutno technické řešení v přepracovávané dokumentaci
oproti původnímu návrhu pozměnit, aby řešení bylo vůbec technicky průchodné. Základní
změny, týkající se vodohospodářské části jsou zřejmé z tabulky 13.
Tab. 13: Změny vodohospodářského řešení záměru
Veličina

Původní návrh

Odběr z toků, l/s
Akumulační nádrž, m

3

Odběr z akumulace, l/s
Plocha ST k vysněžení, m
Voda pro 1.vysněžení, m

2

3

Nově změněno

20

Celkem 20

AN1… 2000, AN2…0

AN1…5000, AN2…7000

Max. 40

25

165 000

112 000

25 800

20 000

K výrobě technického sněhu se předpokládá realizace propojených akumulačních nádrží AN1 a
AN2 a odběru vody v celkové výši 20 l/s, tj. 72 m3/hod z drobných vodních toků, tj. z Černého a
Huťského potoka. Pro vlastní výrobu technického sněhu bude čerpací stanicí z akumulačních
nádrží odebíráno množství vody v průměru 25 l/s, tj. 90 m3/hod.
Při naplněných akumulačních nádržích s užitným objemem AN1= 4 500 m3 a AN2= 6 300 m3 a
výše uvedeném odběru z toků by bylo možno nepřetržitě zasněžovat po dobu t, hod,
vypočtenou z relace:
72 . t + 4 500 + 6 300 - 90 . t = 0
Z uvedeného vztahu resultuje možná doba nepřetržitého zasněžování
t = 600 hod, t.j. 25 dní.
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Za vypočtenou dobu by bylo k dispozici na zasněžování celkem (neuvažujeme – li ztráty)
600 . 90 = 54 000 m3 vody.
Jelikož pro první vysněžení (a totéž pro dosněžování) se předpokládá spotřeba vody
odpovídající vrstvě umělého sněhu 0,3 m, tj. pouze ve výši cca 20 000 m3 vody (33 600 m3
sněhu), postačí za daných podmínek provoz systému (např. pro první vysněžení) po
významně kratší dobu t1, hod danou vztahem
t1 = 600 . 20 000 . 54 000-1
t1 = 222 hod, tj. 9,2 dne.
Uvedené snížení doby provozu zasněžování je umožněno novým technickým řešením vodního
hospodářství, zejména podstatně vyšším objemem akumulace vody v nádržích AN1 a AN2.

Pokud bychom měli uvažovat první vysněžení sjezdovek za maximálně nepříznivých
podmínek, tj. při nulovém odběru z toků v době vysněžování (a tudíž vysněžování pouze vodou
z akumulačních nádrží), dojdeme k následujícím závěrům:
Při předpokládané vodní hodnotě sněhu (dle projektu) 0,6 vznikne z akumulovaných
12 000 m3 vody celkem 12 000 : 0,6 = 20 000 m3 sněhu.
Vyrobených 20 000 m3 sněhu vytvoří na ploše sjezdovek (112 000 m2) vrstvu 0,18 m,
což představuje 60% z potřebné výšky (0,3 m) sněhové vrstvy.
Takto vyrobené zmenšené množství umělého sněhu může postačovat pro období, kdy na
sjezdovkách bude již k dispozici přirozená vrstva sněhu alespoň 0,2 m.

V případě naplňování akumulačních nádrží bez jejich současného odčerpávání, tedy např.
naplňování v letním období či v zimním období, kdy zasněžování neumožňují klimatické
podmínky (podle dále zmíněného množstevního a časového harmonogramu, tab. 30, kap.
D.I.4), budou poměry, takové, jak je uvádí tabulka 14. Přitom je předpokládáno naplnění
užitného objemu nádrží (10 800 m3).
Tab. 14: Plnění akumulačních nádrží bez odčerpávání vody z nich
Odběr z Černého
Odběr
Doba naplnění
Poznámka
potoka,
z Huťského
akumulačních nádrží,
l/s
potoka,
dny
l/s
9,0
11,0
6,25
Maximální odběr
4,5

5,5

12,5
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Do objektů nástupních a výstupních stanic lanových drah nebude přiveden rozvod pitné vody.
Pitná voda bude přivážena v plastových zásobnících (50 l).

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie
Dle

platného

územního

plánu

je

plánována

realizace

podzemní

betonové

kobky

s transformátorem 35 kV/0,4 kV o výkonu 1000 kVA. Připojení na stávající VN kabel bude
provedeno pomocí smyčky VN kabelu. Požadovaný příkon pro provoz lanových drah a
souvisejících sjezdových tratí je 650 kW.
Energetická bilance

Pi (kW)

Pp (kW)

Lanové dráhy

350

260

Technické zasněžování

600

350

Ostatní (osvětlení, topení aj.)

50

40

Celkem

1000

650

Při předpokládané maximální délce zimní lyžařské sezóny 5 měsíců a 8 hodinové denní
provozní době bude předpokládaná spotřeba elektrické energie cca 600 MWh.

Tepelná energie
Všechny obslužné objekty budou představovat jednoduché, tepelně izolované objekty, jejich
vytápění bude zajištěno přímotopnými elektrickými spotřebiči.

Pohonné hmoty
Při výstavbě budou spotřebovávány pohonné hmoty (zejména nafta) pro pohon stavebních
strojů a nákladních automobilů.
Pro zajištění zimního provozu a zimní údržbu sjezdových tratí budou používány dvě sněhové
rolby. Pohonné hmoty budou doplňovány v neveřejné čerpací stanici motorové nafty Spartak
Rokytnice ve Skiareálu Horní Domky, která se nachází nedaleko dolní stanice LD „A“. Pro
denní úpravu 112 000 m2 sjezdových tratí po dobu zimní sezony (max. 150 dní/rok) bude
spotřeba cca 6500 – 7500 l motorové nafty za rok. V případě úpravy tratí před večerním
lyžováním u LD „B“ pak budou nároky na pohonné hmoty cca 9750 – 11 250 l motorové nafty
za rok.
V dieselagregátu je umístěna nádrž na nezbytnou dobu provozu a pravidelné provozní
zkoušky, kdy za běžného režimu, bez vyšší četnosti poruch dodávky elektrické energie, bude
postačovat naplnění provozní nádrže dieselagregátů 1 x ročně (tzn. 2 x 200 l motorové nafty).
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Surovinové zdroje
Objekty budou stavěny z běžně dostupných, zdravotně nezávadných, stavebních materiálů.
Objekty nástupních i výstupních stanic budou vybudovány z monolitické železobetonové
podzemní části a betonového skeletu. Podpěry lanové dráhy budou zhotoveny s pozinkovaným
povrchem, kotevní šrouby budou připevněny k železobetonovým patkám. Povrch plochy
parkoviště bude štěrkový.

Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
V období vlastní výstavby záměru budou kladeny zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu
v souvislosti s dopravou materiálu na staveniště. Materiál bude na stavbu dopraven pomocí
nákladních automobilů, resp. vrtulníku v případě instalace podpěr lanových drah na betonové
patky. K dopravě výstupních stanic lanových drah bude využito stávající cesty na Dvoračky.
Tato skutečnost bude znamenat zvýšenou míru zatížení lokality hlukem a emisemi. Tento stav
však bude časově omezený a plně reverzibilní.
Doprava v období provozu
Nástupní stanice lanových drah LD „A“ i LD „B“ jsou snadno dostupné ze stávajících
komunikací. K LD „A“ je zajištěn příjezd po místní komunikaci odbočující ze silnice II/294 a
vedoucí na centrální velkokapacitní parkoviště pod Skiareálem Horní Domky. Vozy technické
údržby a IZS budou k nástupní stanici LD „A“ přijíždět přes stávající velkokapacitní parkoviště.
Výstupní stanice LD „A“ i „B“ jsou dostupné po stávající komunikaci vedoucí na Dvoračky.
V zimním období s dostatečnou vrstvou sněhu jsou na této trase využívána zásobovací pásová
vozidla zajišťující zásobování výše položených objektů. Tuto komunikaci kříží sjezdová trať
podél LD „A“. Pro eliminaci rizika případného střetu lyžařů s pásovým vozidlem navrhuje
investor změnu trasy zásobujících pásových vozidel v zimním období a to vedením po staré
polní cestě, která odbočuje východním směrem od navrhovaného parkoviště u LD „B“,
pokračuje podél kapličky, stáčí se k severovýchodu a sleduje trasu LD „B“ (mimo sjezdovou
trať), na původní cestu se trasa napojuje severně od navrhované výstupní stanice LD „A“. Tato
trasa v současné době téměř nevyužívaná. Druhou možností je umístit výstražné označení
v místech křížení místní komunikace se sjezdovou tratí a lanovou dráhou.
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Trasa lanových drah a sjezdových tratí je vymezena platným územním plánem. Dojezd ze
sjezdové trati dél LD „A“ je veden po lyžařské sjezdové cestě spojující velkokapacitní
parkoviště se Skiareálem Horní Domky. Po této trase prochází v ranních hodinách lyžaři
směřující do Skiareálu Horní Domky. Po ukončení provozu lyžařského centra tudy návštěvníci
sjíždějí zpět k parkovišti. Oddělení lyžařů využívajících posuzovanou sjezdovou trať od
návštěvníků Skiareálu Horní Domky dojde pomocí mobilních oplůtků.

Nástupní stanice LD „B“ s plánovaným parkovištěm pro cca 143 osobních automobilů bude
přístupná po místní komunikaci odbočující ze silnice II/298 v Rokytnu. Dle územního plánu je
plánována i stanice skibusu poblíž nástupní stanice LD „B“. Intenzita dopravy na místní
komunikaci se zvýší v souvislosti s vybudováním nového parkoviště.

Ostatní infrastruktura
Lanová dráha bude napájena nově vybudovanou kabelovou přípojkou VN s trafostanicí.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Emise

Etapa výstavby
Pro etapu výstavby nebyla rozptylová studie samostatně modelována. Lze konstatovat, že
během etapy výstavby dojde k navýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek na
samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Tento negativní vliv bude však plně
reverzibilní a omezený pouze na etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti
lze účinně eliminovat dodavatelskou kázní a dodržením následujících opatření:
•

Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo
zamezeno zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.

•

Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.

•

Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací
musí být ihned odstraněno.

•

Při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký.
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•

Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření
prachových částic.

•

Je třeba zabránit znečištění půdy případně vody jakýmkoli stavebním materiálem –
případný uniklý materiál bude okamžitě uklizen. Je třeba zabránit splavování
případného uniklého stavebního materiálu ze svahu do vodních recipientů.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.

Etapa provozu
Pro vyhodnocení vlivu stavebního záměru na ovzduší byla vypracována samostatná rozptylová
studie (Kolář 2011, příloha 6). Tato rozptylová studie byla zpracována v roce 2011, tedy podle
zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění, a s ohledem na související
prováděcí předpisy. Od 1. 9. 2012 platí zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Z hlediska
výstupů a závěrů výše zmíněné rozptylové studie (Kolář 2011) však nedojde v souvislosti
s novým zákonem o ovzduší k jejich změně a v této dokumentaci tak lze původní studii použít.
Rozptylová studie byla zpracována pro současnou variantu III. U dalších dvou posuzovaných
variant (I, II) předpokládáme stejné výsledky, neboť se neliší v kapacitě, ale pouze v poloze
lanové dráhy LD „A“.
Dále byla rozptylová studie (Kolář 2011) počítána pro kapacitu parkoviště cca 100 automobilů,
v současném stavu se jedná o cca 143 automobilů. Tento přírůstek bude dle našich odborných
odhadů a zkušeností v řádu max. desetin % platného imisního limitu a na kvalitě ovzduší
v území se neprojeví.

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší během provozu posuzovaného záměru budou emise
z dopravy související s provozem areálu, menší měrou budou přispívat i emise z vytápění
provozních objektů.

Bodové zdroje
Vytápění provozních objektů bude zajišťováno elektrickou energií, k bodovým zdrojům se
počítají i emise VOC při čerpání motorové nafty do nádrže sněhové rolby. Tyto zdroje budou
k celkovým emisím přispívat minimálně.

Plošné zdroje
Plošné zdroje emisí představuje provoz parkoviště pro cca 143 automobilů situovaném poblíž
nástupní stanice LD „B“.
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Tab. 15: Měrné emise z dopravy na parkovišti (cca 100 automobilů)
Komunikace

CO
[g/s]
0,0063

Parkoviště P

NO2
[g/s]
0,00024

PM10
[g/s]
0,000061

BNZ
[g/s]
0,000276

B(a)P
[ug/s]
0,0001

Liniové zdroje
Liniové zdroje znečištění ovzduší představují emise z výfukových plynů. Rozptylová studie
(Kolář 2011) zahrnula do výpočtů příjezdy automobilů na stávající centrální městské parkoviště
(850 míst), příjezdy na posuzované parkoviště u nástupní stanice LD „B“ (cca 100 míst),
příjezdy dopravy obsluhy (4 dodávkové automobily) a pojezdy sněhových roleb při úpravě
sjezdových tratí, zásobování a odvozu odpadů z horních stanic lanových drah.
Tab. 16: Měrné délkové emise související dopravy zahrnuté do výpočtu
Komunikace
L1 - k dolní stanici LD „A“ (l = cca 250
m)
L2 - k dolní stanici LD „B“ (l = cca 150
m)
Pojezd roleb po sjezdovce LD „A“ a LD
„B“

ML CO
[mg/s.m]
0,003972

ML NO2
[mg/s.m]
0,000502

ML PM10
[mg/s.m]
0,00029

ML BNZ
[mg/s.m]
0,000067

ML B(a)P
[ng/s.m]
0,000042

0,154622

0,006175

0,001747

0,006622

0,002495

0,013667

0,001253

0,000974

0,000073

0,000423

Očekávané maximální nárůsty ročních aritmetických imisních koncentrací sledovaných
znečišťujících látek u nejbližších chráněných objektů vlivem provozu posuzovaného záměru
nezpůsobí nárůst celkových imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek v okolí nad
limitní hodnoty stanovené nařízením vlády č. 597/2006 Sb., v platném znění, resp.
v současnosti stanovené v zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012.
Ve větší vzdálenosti než jsou zvolené referenční body výpočtu bude očekávaný nárůst
průměrných ročních imisních koncentrací vždy nižší a tedy ve větší vzdálenosti bude dopad
posuzovaného provozu vždy nižší, než ve zvolených bodech výpočtu. Vypočtené koncentrace
jsou na tak nízké koncentraci, že významněji neovlivní místa, pro která jsou stanoveny imisní
limity pro ochranu ekosystémů (KRNAP) - dopad provozu posuzovaného záměru bude v těchto
místech již velmi nízký a imisní situace v těchto místech nebude posuzovaným zdrojem
významněji ovlivněna.
Na základě výpočtu očekávaných imisí vybraných emitovaných znečišťujících látek
v referenčních bodech bylo zjištěno, že očekávané emise z posuzovaného záměru nezpůsobí
překročení krátkodobých a dlouhodobých imisních limitů v okolí zdroje stanovených platným
právním předpisem.

Podrobné údaje uvádí rozptylová studie (Kolář 2011), příloha 6.
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B.III.2. Odpadní vody

Splaškové vody
Vzhledem k charakteru stavebního záměru budou vznikat splaškové vody pouze z chemických
toalet určených pro obsluhu lanových drah. Během období výstavby budou používat stavebníci
mobilní sociální zařízení. Likvidaci těchto odpadních vod bude zajišťovat oprávněná firma.
Během období provozu bude situace obdobná, v obslužných objektech budou umístěny
chemické toalety a plastová 50 l nádrž, lividaci odpadních vod bude opět zajišťovat oprávněná
firma.

Dešťové vody (nejsou vody odpadní)
Dešťové vody budou vznikat pouze odtokem ze zastavěných ploch – tedy z nástupních a
výstupních stanic lanových drah, obslužných objektů, objektu čerpací stanice a z plochy
parkoviště. Dešťové vody z jednotlivých objektů budou svedeny na okolní zatravněné plochy,
kde dojde k jejich zasakování do země. V období intenzivního tání sněhu bude voda z přírodní
sněhové pokrývky i z technického sněhu svedena po povrchu do nejbližších vodotečí, tedy do
Černého, resp. Huťského potoka.

Odtokové poměry v území po realizaci záměru jsou hodnoceny samostatně pro zimní
období (tání sněhové pokrývky) a pro letní období (směrodatný déšť).
Odtokové poměry jsou přitom ovlivněny hydrogeologickými a geologickými podmínkami
v území, charakterem terénu a jeho povrchu. Vzhled terénu v severní části záměru je na
obrázku 4.
Obr. 4: Charakter terénu sjezdové trati u LDA (pohled jihozápadním směrem)
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V zimním období (cca listopad až březen) je třeba z tohoto hlediska posoudit množství vody z
tajícího sněhu v porovnání s množstvím, které je v území v současnosti (nulová varianta).
Stěžejní odtok vod z území v zimním období je nutno předpokládat na jeho konci, kdy má být
z plochy sportovního areálu odvedeno po zmrzlé půdě (odtokový koeficient φ = 1,0) veškeré
množství sněhu, mnohdy už za krátké období, cca 15 dnů. Po realizaci záměru bude přitom
v prostoru sjezdovek (11,2 ha) z umělého zasněžování maximálně 0,3 m sněhu. Uvažujeme –li
s vodní hodnotou sněhu (SVH) pro „sníh ke konci zimy“ (Herle J., 1983) …0,4, lze průměrný
odtok vody z tajícího technického sněhu v těchto 15 dnech vypočíst jako
Q = (112 000x0,3x0,4x103 / (15x86400) = 10,4 l/s
Je zjevné, že toto množství, o které bude přirozený odtok z tajícího sněhu navýšen, je zcela
zanedbatelné. Nemůže mít vliv ani na vybřežování uvedených toků (Huťský potok má Q355 = 63
l/s) ani na výrazné podmáčení daného území.
Potíže s případným zaplavováním pozemků pod sportovním areálem by tak mohly vznikat
pouze v důsledku náhlých teplotních výkyvů a enormně rychlého tání. Zhoršení této skutečnosti
záměrem (oproti nulové variantě) je ale zanedbatelné.
Podstatně horší odtokové poměry lze předpokládat v případě přívalového deště v letním
období (cca duben až říjen). U přívalového 15-minutového deště s periodicitou n = 1,0 je pro
dané území udávána intenzita (Herle J.)…. 127 l/s.ha (podle některých údajů i vyšší). V daném
území lze přitom z plochy sjezdovky předpokládat celkový odtokový koeficient (vzhledem ke
geologii a konfiguraci území) cca dvojnásobný, než pro zatravněné plochy udává příloha 16
vyhl. č. 428/2001 Sb., tj. 2x0,05 = 0,1. Přitom je ale nutné nedopustit, aby travnatý pokryv
v místě sjezdovek byl některými aktivitami výrazněji narušován.
Odtoková doba z ploch sjezdových tratí bude (vzhledem k jejich délce) cca 2x15 minut, takže
odtokové poměry v případě uvedeného přívalového deště budou následující:
Q = 127 x 11,2 x 0,1 x 15/30 = 71,1 l/s
Realizací záměru se toto odtokové množství povrchové vody z prostoru sjezdových tratí oproti
nulové variantě prakticky nijak nezmění. Vlivy na půdu a travnatý pokryv svahů, včetně
možných erozních důsledků, tak zůstanou nezměněny. Převažující směry odtoku srážkových
vod jsou s ohledem na konfiguraci terénu naznačeny v obrázku 5.
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Obr. 5: Převažující směry odtoku srážkových vod (naznačeny modře)

LDA

LDB

Mírný vliv na tyto odtokové poměry by bylo možné očekávat u nadzemních staveb záměru,
zejména v závěrném profilu (tj. u paty svahů). Celková délka tohoto profilu (od spodní stanice
LD „A“ po spodní stanici LD „B“) činí po délce toků cca 1 200 m. Z této délky činí nadzemní
stavby (nástupní stanice, obslužný objekt, pokladna) cca 2x50 m, tj. 8,3 %. Přitom převažující
směry odtoku srážkových vod prochází (obrázek 5) mimo tyto objekty.
Důsledek těchto skutečností bude, že nad dolními stanicemi lanových drah dojde k mírnému
vzdutí povrchových vod (v řádu jednotek cm) a k mírnému zvýšení (do 10%) rychlosti proudění
okolo těchto objektů. Následkem těchto jevů může být mírné snížení životnosti uvedených
nadzemních staveb. Vliv uvedených nadzemních objektů na zvýšení eroze v jejich okolí,
vsakovací poměry či průtoky ve vodních tocích budou oproti stávajícímu stavu minimální,
prakticky žádné.

B.III.3. Odpady

Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito
odpady dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se v České
republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů
(zákon o odpadech), v platném znění. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu
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životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. V případě
posuzovaného záměru se bude jednat zejména o odpady z výstavby inženýrských sítí, kácení
dřevin, zeminy odtěžené v rámci terénních úprav a odpady z provozu a údržby lanových drah.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání
s nebezpečnými

odpady

se

pak

přiměřeně

vztahuje

i

zákon

č.

356/2003

Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění.
Odpady vznikající při výstavbě záměru
Při realizaci staveb záměru budou odpady tříděny a budou odváženy k likvidaci stavební
firmou. Odpadový materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do
zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu
vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír,
sklo a železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí
provozovatel u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.
Ve fázi výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnost. Vhodná část přebytečných
výkopů bude použita pro terénní úpravy v místě záměru.

Tab. 17: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě záměru (O = ostatní odpad, N
= nebezpečný odpad)
Číslo
druhu
odpadu

Název druhu odpadu

03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a
dýhy obsahující nebezpečné látky
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a
dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
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
17 01 01 Beton
17 02 01 Dřevo
17 04 05 Železo a ocel
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Číslo
druhu
odpadu
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 21
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 04

Název druhu odpadu
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17
06 03
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Kal ze septiků a žump

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
N
O
O
O
O

Dodavatel stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady a
údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). Při
kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.
Odpady vznikající při provozu záměru
Při běžném provozu stavebního záměru lze předpokládat vznik odpadů spojených s údržbou a
opravami zařízení. Předpokládané odpady vznikající při provozu stavebního záměru jsou
uvedeny v tab. 18.

Tab. 18: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při provozu záměru (O = ostatní odpad, N
= nebezpečný odpad)
Číslo
druhu
odpadu
13 01 11
13 02 06
13 05 07
15 02 03
20 01 21
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 04

Název druhu odpadu
Syntetické hydraulické oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Kal ze septiků a žump

Kategorie
odpadu
N
N
N
O
N
O
O
O
O

Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu záměru platí stejné podmínky jako při etapě
výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě
(na základě smluvního vztahu).
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Nakládání s nebezpečnými odpady
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.
Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci.

Odpady vznikající při likvidaci záměru
Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při
fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné.

B.III.4. Ostatní

B.III.4.1. Hluk

Pro zjištění hlukových poměrů posuzovaného záměru byly zpracovány hlukové studie pro vliv
související dopravy a pro provoz LD „A“ a „B“, souvisejících provozních objektů, technického
zasněžování a provozu roleb, resp. hlukové expertizy (Kolář 2011, Wagnerová et Wagner 2009
a,b, viz příloha 5).

Pro vyhodnocení akustických účinků bylo přihlédnuto k požadavkům a ustanovením nařízení
vlády č.148/2006 Sb., v platném znění (toto nařízení se k 31. 10. 2011 ruší a nahrazuje se
nařízením vlády č. 272/2011 Sb.) a k příslušným normám z oblasti akustiky. Vzhledem k tomu,
že hlukové limity pro období provozu nebyly měněny, lze původní hlukové studie bez výhrad
použít. Podle ustanovení tohoto nařízení je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického
tlaku A v chráněném venkovní prostoru a chráněném venkovním prostoru obytných staveb
stanovená součtem základní hladiny hluku LAz = 50 dB a příslušných korekcí:
- 10 dB (pro noční dobu 22:00 – 6:00)
+ 5 dB

(pro hluk z dopravy na komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb)

Limitní hladiny akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb:
pro hluk z okolní komunikace:
pro den od 6 00 - 2200 hod
pro noc od 22

00

00

-6

hod

LAeq,T = 55 dB
LAeq,T = 45 dB

pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku:
pro den od 6 00 - 2200 hod
pro noc od 22

00

00

-6

hod

LAeq,T = 50 dB
LAeq,T = 40 dB
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Výpočtové body uvádí jednotlivé hlukové studie (příloha 5).

Vyhodnocení hlukových studií:
Hluk z dopravy i ze stacionárních zdrojů výrazně neovlivní okolí ani chráněné prostory. Hladiny
hluku související s realizací stavebního záměru budou všechny pod limitní hygienickou
hladinou hluku. Počet a umístění sněhových děl musí být v souladu s doporučeními
v příslušných hlukových expertízách.
Nepředpokládáme ani překročení limitních hodnot hluku ze stavebních činností u nejbližších
chráněných objektů během fáze výstavby.
Podrobné informace jsou uvedeny v hlukových studií, resp. expertízách (příloha 5).

Hlukové studie byly provedeny pro variantu III. Z odborných podkladů a našich zkušeností lze
konstatovat, že další navržené varianty budou obdobných výsledků a ani u nich nedojde
k překročení hygienických limitů. Nejkritičtějšími místy navrhovaného záměru je obytná
zástavba v blízkosti podpěr P2 (varianty I a II), P5 (varianta I) LD „A“. U varianty I se nejbližší
obytná zástavba nachází cca 15m od podpěry P2 a 20m od podpěry P5. U varianty II se
nachází nejbližší obytná zástavba od podpěry P2 ve vzdálenosti cca 15m.
Nejvyšší hladiny hluku při provozu lanových drah lze očekávat v blízkosti pohonné stanice,
vratné stanice a dále pak v těsné blízkosti podpěr. U lanových drah tohoto typu lze očekávat ve
vzdálenosti 20 m od pevné pohonné stanice hladiny hluku 50 dB, u vratné napínací stanice lze
ve vzdálenosti 20 m očekávat hladiny hluku 48 dB a 10 m od podpěry (o výšce 12 m) lze
očekávat hladinu hluku 54 dB. Z toho vyplývá, že obytná zástavba by měla být situována
nejlépe 20 m od pohonné stanice a vratné napínací stanice a cca 10 a více metrů od podpěr
lanové dráhy.

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje z 8. 9. 2011 (č.j. KHSLB
20932/2011) vydaném k původní dokumentaci posuzovaného záměru ja konstatováno, že s
realizací stavebního záměru souhlasí. V rámci stavebního povolení pak bude předložena
aktualizovaná hluková studie posuzovaného záměru.
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B.III.5. Doplňující údaje

Při provozu stavebního záměru nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření
ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový

zákon),

v platném

znění.

Nebudou

rovněž

emitována

radioaktivní

nebo

elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad. Rovněž
zde nebudou používány materiály, které jsou zdrojem radioaktivního záření.
Další doplňující údaje nejsou známy.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území
C.I.1. Charakteristika území

Posuzovaná lokalita se nachází na území Libereckého kraje, v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou a Rokytno v Krkonoších. Jedná se o severovýchodní okraj města Rokytnice nad
Jizerou. Lanová dráha „A“ bude vystavěna na svahu orientovaném západně, k Černému
potoku, lanová dráha „B“ bude orientována jižně, směrem k Huťskému potoku. Stavební záměr
bude umístěn na stávajících pastvinách v ochranném pásmu KRNAP, EVL Krkonoše a PO
Krkonoše. Nadmořská výška lokality se pohybuje okolo 620 – 780 m n.m. Lokalizace
stavebního záměru je znázorněna na obr. 1 a 2 a v příloze 1 a 2.

C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny

ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.

Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i

pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci
přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ
pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany
zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.

Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní (lokální)

-

regionální

-

nadregionální

Posuzovaný záměr se nachází mimo jakýkoliv prvek ÚSES.
Z nadregionálních prvků ÚSES se cca 3,3 km severně nachází osa nadregionálního
biokoridoru Rašeliniště Jizery – Prameny Úpy, 4,1 km jižně osa nadregionálního biokoridoru
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K19 Prameny Úpy a 4,5 km západně osa nadregionálního biokoridoru Rašeliniště Jizery - Údolí
Kamenice a Jizery.
Nejbližší lokální biokoridor K43 a biocentrum C27 se nacházejí na protilehlém svahu, cca 750
m jižně od posuzovaného záměru.

C.I.3. Zvláště chráněná území a přírodní parky
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, můžeme pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny „velkoplošných“
zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Do skupiny
„maloplošných“ zvláště chráněných území řadíme přírodní památky, národní přírodní památky,
přírodní rezervace a národní přírodní rezervace.

Zájmová lokalita se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, ve své
západní a severozápadní části pak přibližuje k území III. zóny KRNAP, která je zde tvořena
hranicí lesa. Do území III. zóny však zasahováno nebude.
Krkonošský národní park byl vyhlášen vládním nařízením č. 41 Sb. v roce 1963, v roce 1991
pak došlo k jeho přehlášení vládním nařízením č. 165. Došlo k zonaci a odlišení metod a
způsobů ochrany území v jednotlivých zónách. Ochranné pásmo není součástí Krkonošského
národního parku, pouze vytváří přechod mezi III. zónou a volnou krajinou, zároveň zahrnuje
lidská sídla na území KRNAP. Cílem III. zóny je udržet a přiměřeně, v souladu s posláním
národního parku, podporovat využívání tohoto území pro trvalé bydlení, zemědělství, lesní
hospodářství, turistiku a rekreaci.

Předměty ochrany KRNAP jsou podhorské a horské geobiocenózy s výskytem endemitů,
glaciálních reliktů a zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, krkonoššká
arkto-alpinská tundra s řadou glaciálních a periglaciálních jevů, subakrtická a lesní rašeliniště,
luční mokřady, horské smrčiny, horní hranice lesa, listnaté, smíšené a jehličnaté lesní porosty
montánního a submontánního stupně, květnaté horské a podhorské louky a specifický horský
krajinný ráz Krkonoš.
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Obr. 6: Lokalizace stavebního záměru a zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb.

III. Zóna KRNAP

ochranné pásmo KRNAP

V blízkém okolí posuzovaného záměru se nenachází žádný přírodní park ani maloplošná
zvláště chráněná území.

C.I.4. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Do této kategorie můžeme zařadit území vyhovující požadavkům
Ramsarské úmluvy (jedná se o mokřady mezinárodního významu) či požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality vytipované na
základě průzkumu organizace Bird Life International – IBA review, 2000).

Zájmová lokalita byla v roce 1992 vyhlášena jako bilaterální biosférická rezervace Krkonoše –
Karkonosze. Území spadá také do významného ptačího území (Important bird area - IBA)
Krkonoše. Území je součástí Evropské ekologické sítě EECONET.
Území soustavy NATURA 2000
Zvláštním typem jsou území, která jsou vytipována jako lokality pro soustavu chráněných
území ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského společenství - směrnice č. 79/409/EEC
o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V ČR je soustava chráněných území NATURA
2000 tvořena evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).
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Lokalita leží v evropsky významné lokalitě Krkonoše (CZ0524044) a v ptačí oblasti
Krkonoše (CZ0521009). Následující odstavce obsahují stručný popis EVL Krkonoše a PO
Krkonoše (zdroj: www.nature.cz). EVL Krkonoše byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005
Sb., v platném znění, PO Krkonoše byla vyhlášena Nařízením vlády 600/2004 Sb.
EVL Krkonoše zahrnuje pohoří Krkonoše představující nejvyšší středoevropské hercynské
pohoří zahrnující území v nadmořských výškách 400 – 1602 m. Krkonoše spolu s Jizerskými
horami tvoří krkonošsko-jizerské krystalinikum s převahou krystalických břidlic. Jedná se o
nejvyšší pohoří ČR zahrnující jak staré zarovnané povrchy, tak vrcholové partie Krkonoš a
hluboce zaříznutá údolí. Četné jsou zde subarktické a vysokohorské prvky, periglaciální jevy.
Klima koresponduje s klimatem horských oblastí Střední Skandinávie.
Významná je přítomnost vysokého počtu glaciálních reliktů a endemitů a vysoká biodiverzita
stanovišť, od alpínských trávníků, přes subarktická rašeliniště, porosty kleče, ledovcové kary,
květnaté horské louky, mokřady, až po horské smrkové a smíšené lesy, přípotoční olšiny a
nivy. Biota Krkonoš kontinuálně pokrývá 4 výškové vegetační stupně. Arkto-alpínská tundra
v hřebenových částech představuje unikátní biogeografický fenomén. Z území je uváděno přes
1250 druhů cévnatých rostlin.
Celé území je pod dlouhodobým intenzivním tlakem lidské činnosti, ať už se jedná o vlivy imisní
zátěže z 2. poloviny 20. století, vlivy vysokého turistického zatížení, zalesňování nepůvodními
dřevinami, upuštění od tradičního managementu obhospodařování lučních porostů či
vzrůstající tlak na realizaci různých podnikatelských aktivit.
Mezi předměty EVL Krkonoše patří stanoviště 4030, 4060, 4070, 4080, 6150, 6230, 6430,
6510, 6520, 7110, 7140, 8110, 8220, 8310, 9110, 9130, 9140, 9180, 91D0, 91E0, 9410,
rostliny hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), svízel sudetský
(Galium sudeticum), všivec krkonošský (Pedicularis sudetica) a zvonek český (Campanula
bohemica), z živočichů vranka obecná (Cottus gobio) a netopýr pobřežní (Myotis dasycneme).
Z výše uvedených předmětů ochrany EVL jsou z území uváděny stanoviště 6230, 6430 a 6520.
Další předměty ochrany EVL Krkonoše se v posuzovaném území nevyskytují. Výše uvedené
předměty ochrany však nebudou posuzovaným záměrem dotčeny. Správa KRNAP ve své
stanovisku ze dne 21. 9. 2009 (zn. KRNAP 07055/2009) vyloučila významný vliv posuzovaného
záměru na území soustavy Natura 2000. Toto stanovisko platí pouze pro zimní provoz (příloha
10).
PO Krkonoše zahrnuje pohoří Krkonoše, i z hlediska ornitologie se odráží vysoká biodiverzita
stanovišť. Z ornitologického hlediska se mezi nejhodnotnější oblasti řadí alpínské vrcholy,
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ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří a
mozaika lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor.
Na české straně Krkonoš bylo zjištěno celkem 155 druhů ptáků, z nichž je 62 uvedeno mezi
druhy zvláště chráněnými v ČR. Problematický je pro ochranu ptačí oblasti zejména intenzivní
turistický ruch, především budování nových lanovek a sjezdových drah spojených s nároky na
odlesňování.
Mezi předměty ochrany PO Krkonoše patří chřástal polní (Crex crex), čáp černý (Ciconia
nigra), datel černý (Dryocopus martius), lejsek malý (Ficedula parva), slavík modráček
středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), sýc rousný (Aegolius funereus) a tetřívek obecný
(Tetrao tetrix) (www.nature.cz).
Obr. 7: Lokalizace stavebního záměru vzhledem k oblastem sítě NATURA 2000

EVL Krkonoše

EVL Krkonoše
PO Krkonoše

V závěru zjišťovacího řízení pro posuzovaný záměr (zn. OŽPZ/150/2010, KULK/12183/2010)
ze dne 6. 4. 2010 bylo Krajským úřadem Libereckého kraje konstatováno, že posuzovaný
záměr má významný vliv na životní prostředí a jeho realizace může ovlivnit území Ptačí
oblasti Krkonoše. Výše uvedené vychází i ze stanoviska Správy Krkonošského národního
parku (zn. KRNAP 07055/2009) ze dne 21. 9. 2009, které uvádí, že vliv záměru „Lanové dráhy
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– Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu“ lze vyloučit, ovšem toto stanovisko platí
výhradně pro zimní provoz posuzovaného záměru. Výstavba a letní provoz lanové dráhy by
mohly mít výrazný negativní vliv na chřástala polního (příloha 10).

Chřástal polní (Crex crex) se vyskytuje na obhospodařovaných loukách a pastvinách ve
středních a vyšších polohách, i na dlouhodobě nekosených vlhkých horských loukách či
pásech nitrofilní vegetace pod horskými boudami.
Dle platného Plánu péče Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (2010 –
2020) je udáváno 130 – 150 samců chřástala na území PO Krkonoše, což tvoří cca 9 %
z celkového rozšíření tohoto druhu v ČR. Na území KRNAP je vymezeno 12 lokalit
s dlouhodobě početným hnízdním výskytem chřástala (obr. 8), které pokrývají cca 70 %
krkonošské populace. Pro tato jádrová území by měla být zavedena vhodná opatření, jedná se
o posun termínu seče nejdříve na druhou polovinu července, v ideálním případě až na polovinu
srpna, pozemky by měly být pomalu koseny od středu k okraji, na pozemcích s početným
výskytem chřástala by neměly být zakládány trvalé pastviny, vhodné je v ohrazených trvalých
velkoplošných pastvinách instalovat vnitřní ohradníky kolem pramenišť a dalších podmáčených
ploch před začátkem pastvy a nezahajovat pastvu na místech chřástaly již obsazených.
Mezi jádrové lokality výskytu chřástala patří i oblast Horní Rokytnice (CC1). Zde uvádí
expertní skupina ve věci „Zajištění souladu rozvoje sjezdového lyžování na území KRNAP a
jeho ochranného pásma se zájmy ochrany přírody“, že pokud realizace záměru negativně
neovlivní výskyt chřástala polního, členové komise doporučují se záměrem souhlasit za
podmínky, že nebudou poškozeny botanicky významné lokality v území (V303A, V303B a
V303C).
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Obr. 8: Jádrová území hnízdního výskytu chřástala polního (Správa KRNAP 2008)

Obr. 9: Výstup doporučení expertní skupiny, 26 – LD „B“, 27 – LD „A“, červená mřížka – jádrové
území chřástala polního CC1 (Správa KRNAP 2008)
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V souvislosti se záměrem bylo zpracováno posouzení vlivu záměru na lokality soustavy Natura
2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (Véle 2011,
viz příloha 8).

C.I.5 Významné krajinné prvky a památné stromy
A) Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) byl zaveden zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jako VKP jsou definovány ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné část krajiny, které utváří její typický vzhled nebo
přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části krajiny, které takto zaregistruje
ve smyslu zákona o ochraně přírody příslušný orgán státní správy. Jde zejména o mokřady,
stepní trávníky, remízy, 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.

V blízkosti posuzovaného záměru se nachází lesní porosty. Záměr bude zasahovat do
ochranného pásma lesa. Dále se v území nacházejí VKP vodní toky Černý, Huťský potok a
bezejmenný pravostranný přítok Huťského potoka. Na Černém i Huťském potoce budou
vybudována jezová tělesa pro odběr vody pro zasněžování. Černý potok bude zatrubněn
v maximální délce 40 m pomocí tzv. Benešových rámů.

B) Památné stromy
Dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, lze mimořádně významné stromy, jejich
skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.
Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, jejich ošetřování je
prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.

V nejbližším okolí zájmového území se nenachází památné stromy.
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C.I.6. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště

Nemovité kulturní památky
V prostoru posuzovaného záměru se nenacházejí nemovité kulturní památky ani jiné nemovité
památky. Nejblíže se nachází venkovský dům č.p. 290, cca 200 m západně od spodní stanice
lanové dráhy „A“. V blízkém okolí se nenacházejí ani národní kulturní památky, archeologické
památkové rezervace, městské a vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny.
Archeologická a paleontologická naleziště
Území KRNAP a jeho ochranného pásma je územím s archeologickými nálezy, ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. V Krkonoších se nacházejí
archeologické památky pravěkého až novověkého stáří. Jejich charakter, především nesouvislé
osídlení vázané na využívání přírodních zdrojů, je dán zejména přírodními podmínkami oblasti.
Vedle sídelních celků se jedná o pozůstatky výrobních činností (doly, hutě, milířiště aj.) a
budního hospodářství (zaniklé boudy, travní zahrady, „hrobky“).
Paleontologické nálezy (dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny) v zájmovém
území nepředpokládáme.

C.I.7. Nerostné suroviny
Téměř celé území Rokytnice nad Jizerou je označeno jako poddolovaná územní plocha pro
dobývání měděné rudy. Přímo v posuzovaném území, resp. v okolí LD „A“ se nachází štola
Rybníky (7922), kde se dobývala měděná ruda, a deponie Horní Rokytnice – šachtice 2, 8, 9
(8730, 8731, 8732) (druh deponie – odval). Deponie 2 a 9 se nacházejí v lesním porostu, který
je označený jako botanická lokalita V303B, deponie 8 v území stávající pastviny.
V posuzovaném území se nenachází chráněné ložiskové území, výhradní ložiska ani dobývací
prostory.
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Obr. 10: Horní Rokytnice – šachtice 8 (www.geofond.cz)

C.I.8. Hustě zalidněná území

Posuzovaný záměr se nachází mimo hustě osídlená území, záměr je situován na
severovýchodní okraj města Rokytnice nad Jizerou, kde zástavba již vyznívá. Město Rokytnice
nad Jizerou má necelých 3000 obyvatel. Jedná se především o rekreační středisko
s rozptýlenou zástavbou při okrajích.

C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Území posuzovaného záměru není v současnosti zatěžováno sportovní a rekreační činností.
Většina ploch je využívána pro zemědělskou výrobu. V místech výskytu chřástala polního se
hospodaří dle doporučení Správy KRNAP tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění jeho
biotopu. Využití území posuzovaným záměrem bude vázáno pouze na zimní období.

C.I.10. Staré ekologické zátěže

Na dotčeném území se nenacházejí staré ekologické zátěže.
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C.I.11. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
Ve smyslu nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění, jsou veškeré povrchové vody ČR ,
tedy i vody v okolí zájmové lokality citlivou oblastí s následnou odpovídající ochranou.

Z charakteru samotné lokality (ochranné pásmo KRNAP, ptačí oblast, evropsky významná
lokalita atd.) vyplývá, že se jedná o území se zvýšenou citlivostí a zranitelností. Sesuvy nejsou
v nejbližším

okolí

stavebního

záměru

evidovány.

Díky

relativně

stabilnímu

podloží

nepředpokládáme vznik či aktivaci sesuvů v zájmové lokalitě.
Dle odvozené mapy radonového indexu ČR leží tato oblast v území, které je řazeno do
kategorie se středním radonovým indexem.

Lokalita se nachází mimo vyznačená záplavová území. Nicméně spodní stanice LD „A“ ve
variantách II a III je umístěna v území, které může být zaplaveno vodou Černého potoka při
průtoku vyšším než Q100.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Ovzduší a klima

Podle Quitta (1971) zasahuje posuzovaný záměr do chladné oblasti CH6, která je
charakteristická velmi krátkým, chladným a vlhkým létem, přechodným období velmi dlouhým, s
chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká s
velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky. Charakteristické údaje jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tab. 19: Charakteristiky klimatické oblasti CH6 (Quitt 1971)
Klimatická oblast

CH6

Počet letních dnů

10 - 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a

120 - 140

Počet mrazových dnů

140 - 160

Počet ledových dnů

60 - 70

Průměrná teplota v lednu [°C]

-4 - -5

Průměrná teplota v červenci [°C]

14 - 15

Průměrná teplota v dubnu [°C]

2-4

Průměrná teplota v říjnu [°C]

5-6
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Klimatická oblast

CH6

Průměrný počet dnů se srážkami 1

140 - 160

Srážkový úhrn ve vegetačním období

600 - 700

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

400 - 500

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

120 - 140

Počet dnů zamračených

150 - 160

Počet dnů jasných

40 - 50

Klima Krkonoš vychází z jejich polohy na obvodu České vysočiny, z jejich polohy ve střední
Evropě a z nadmořské výšky. Na rozdíly mezi různými místy Krkonoš má výrazný vliv i tvar
georeliéfu a orientace svahů. Krkonoše patří mezi srážkově nejbohatší území ČR. Zejména při
severozápadním proudění vzduchu stojí společně s Jizerskými horami jako první překážka
vlhkému vzduchu od Atlantiku.
Ovzduší
Kvalita ovzduší je v oblasti Krkonoš dobrá. Jedná se o lokalitu, která se nachází na okraji
města Rokytnice nad Jizerou, mimo zástavbu. Je zde tedy velmi málo zdrojů znečištění
ovzduší. Rovněž dopravní intenzity jsou zde relativně nízké, slouží především k dopravě
k okrajovým obytným a rekreačním budovám. Jižně od posuzovaného území vede silnice II/294
směrem na Vítkovice, která není příliš frekventovaná. Vyšší dopravní zatížení v území se
vyskytuje v zimní lyžařské sezóně, kdy jsou využívána centrální městská parkoviště
nacházející se poblíž nástupní stanice LD „A“. Nejbližšími automatickými imisními
monitorovacími stanicemi josu stanice Souš a Jablonec - město. Souš představuje pozaďovou
měřící stanici s reprezentativností 4 – 50 km. Jablonec – město představuje městskou měřící
stanici s reprezentativností 0,5 – 4 km.
Tab. 20: Hodnoty koncentrace škodlivin naměřené stanicemi Souš a Jablonec – město v roce
2011 (zdroj: Český hydrometeorologický ústav, http:// www.chmu.cz)
-3

Imisní charakteristiky (µg.m )

stanice

Souš

Jablonec - město

látka

hodina
(19-tá nejvyšší
hodnota
v kalendářním
roce)

den
(36-tá nejvyšší
hodnota
v kalendářním
roce)

rok

PM10

-

24

13,9

NO2

35,4

-

6,2

PM10

-

44,2

23,4

NO2

83,2

-

19,6
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Tab. 21: Hodnoty klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací v lokalitě (www.mzp.cz)
-3

Imisní charakteristiky (µg.m )
stanice

západní část
posuzovaného
území

východní část
posuzovaného
území

látka

den

rok
-3

NO2

-

10 (µg.m )

PM10

28,6 (µg.m )

15,9 (µg.m )

PM2,5

-

11,8 (µg.m )

benzen

-

0,7 (µg.m )

benzo(a)pyren

-

0,36 (ng.m )

NO2

-

9,5 (µg.m )

PM10

25,1 (µg.m )

14,4 (µg.m )

PM2,5

-

10,3 (µg.m )

benzen

-

0,6 (µg.m )

benzo(a)pyren

-

0,25 (ng.m )

-3

-3
-3

-3

-3

-3

-3

-3
-3

-3

-3

Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší pro rok 2012 na
základě dostupného aktuálního vyhodnocení dat za rok 2010 nebylo správní území stavebního
úřadu – MěÚ Rokytnice nad Jizerou v seznamu míst s překročením imisních limitů.

C.II.2. Voda

Území

zájmové

lokality

náleží

do

úmoří

Severního

moře,

v povodí

řeky

Labe.

Nejvýznamnějšími toky v zájmové oblasti jsou Huťský a Černý potok. Huťský potok je
levostranným přítokem Jizery.

Lokalita leží již mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krkonoše.
CHOPAV v území kopíruje hranice KRNAP.

Z vodohospodářského hlediska má posuzované území specifické podmínky vzhledem ke své
poloze, vysokým ročním průměrným srážkám, počtu bouřkových dnů a charakteru území, častý
je výskyt velkých vod a velká rozkolísanost průtoků.

Předmětné území je tvořeno převážně propustnými horninami krystalinika a permu. Z hlediska
hydrogeologie se jedná o hydrogeologický rajon 6414 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí
Jizery a Krkonoš.
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V rámci posuzovaného záměru dojde k výstavbě dvou jezových objektů, a to na Černém a
Huťském potoce. Z obou toků bude docházet k přečerpávání vody do nově vybudovaných
akumulačních nádrží. Poblíž nástupní stanice LD „A“ dojde k zatrubnění části Černého potoka
v maximální délce 40 m pomocí tzv. Benešových rámů. Bezejmenný vodní tok, resp. jeho
spodní část, poblíž LD „B“ bude na zimní sezónu zakrýván.

Zájmová lokalita se nachází v hydrologickém pořadí 1-05-01-012/0.

Lokalita

neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů. Poblíž posuzovaného parkoviště se

nachází místo odběru podzemních vod Sč VK Teplice – Rokytnice n. J. – Horní Rokytnice (ID
430 235). Druh využívání vod je uváděn jako komunální.

Území nástupní stanice LD „A“ ve variantě II a III se nachází v území, které může být
zaplaveno vodou Černého potoka při průtoku vyšším než Q100.
Hladina podzemní vody silně kolísá v závislosti na ročním období. Na jaře, po tání sněhu je
velmi vysoká, naopak v letním období bývá velmi nízká.

C.II.3 Půda

Půdní pokryv v oblasti posuzovaného záměru tvoří převážně dystrické kambizemě. Tyto půdy
se nacházejí nejčastěji v nadmořských výškách mezi 450 – 800 m n.m., kde převažjí úhrny
srážek 500 – 9000 mm. Jsou vázány na členitý reliéf, svahy, hřbety. Jedná se o kambizemě
kyselé, s nenasyceným sorbčním systémem.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geomorfologická charakteristika
Z geomorfologického hlediska (Demek 1987) se zájmová lokalita nachází v provincii Česká
vysočina, subprovincii Krkonošsko–Jesenické, Krkonošské oblasti, celku Krkonoše, podcelku
Krkonošské rozsochy a okrsku Vlčí hřbet. Vlčí hřbet se nachází v západní části Krkonošských
rozsoch, jedná se o plochou hornatinu složenou převážně z chloriticko-sericitických a
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grafitických fylitů krkonošského krystalinika. Erozně denundační horský reliéf je rozčleněn
hlubokým údolím svahového toku ve dva rovnoběžné hřbety ukloněné k jihu.

Geologická charakteristika
Z geologického hlediska leží Krkonoše v severovýchodní části Českého masívu a jedná se o
geologicky velice pestrou oblast. Většina území náleží do krkonošsko-jizerského krystalinika.
Převažující skupinou hornin je pestrý soubor metamorfitů železnobrodského, krkonošského
krystalinika, doplněný hlubinnými vyvřelinami krkonošsko-jizerského plutonu.

C.II.5. Flora a fauna, ekosystémy
Lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (Culek et al. 1996)
v Krkonošském bioregionu. Bioregion leží na severu východních Čech, při hranici s Polskem.
Zabírá geomorfologický celek Krkonoše a severní výběžek Krkonošského podhůří. Bioregion
zahrnuje nejvyšší pohoří celé hercynské podprovincie a jako jediný v ČR dostatečně vystupuje
nad horní hranici lesa a má dokonale vyvinutý subalpinský stupeň s autochtonní kosodřevinou.
Tvořen je žulami a krystalickými břidlicemi. Biota má hercynský charakter. Významnou roli hrají
v Krkonoších anemo-orografické systémy.
Hranice bioregionu jsou výrazné, pouze vůči Jizerskohorskému bioregionu jsou nevýrazné,
respektuje geomorfologickou hranici vyššího členitějšího regionu.
A) Flóra

Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje typ vegetace, který by se v daném území přirozeně
vyskytoval jako výsledek dlouhého sukcesního vývoje ve vazbě na specifické faktory území. Je
podmíněn především klimatem, půdními faktory, konfigurací terénu a dalšími faktory. Vyloučen
je také jakýkoli vliv člověka na utváření vegetace. Znalost potenciální vegetace je významná
pro lepší představu o charakteru území a původním stavu vegetačního krytu v dané lokalitě,
ochranu stávajících biotopů a např. při revitalizačních projektech, v rámci kterých umožní
s ohledem na stanovištní podmínky stanovit optimální druhovou skladbu vysazovaných dřevin.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová 2001) byla v území,
jehož součástí je i posuzovaná lokalita, rekonstruována vegetace bučin s kyčelnicí devítilistou
(Dentario enneaphylli-Fagetum), na kterou dále, již mimo hranice posuzovaného záměru,
navazují smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum).
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Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum)
Bučiny s kyčelnicí devítilistou jsou tvořeny stromovým a bylinným patrem, keřové a mechové
patro bývá vyvinuto pouze fragmentárně či zcela chybí. Ve stromovém patře převládá buk lesní
(Fagus sylvatica), často bývá přimíšen javor klen (Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies
alba) a smrk ztepilý (Picea abies). Bylinné patro s převahou druhů řádu Fagetalia bývá souvisle
zapojené, pokryvnost kolísá dle zápoje stromového patra, krom kyčelnice devítilisté je často
zastoupena i kostřava lesní (Festuca altissima).
Tato vegetace je vázána zejména na montánní stupeň, do nadmořských výšek 500 – 1000 m.
Osidluje hlavně svahové polohy bez ohledu na orientaci svahů. Rozšířena je v ČR ve vyšších
pohořích České vysočiny a Západních Karpat.
Bučiny s kyčelnicí devítilistou se zachovaly v řadě přirozených až polopřirozených porostů,
zejména v přírodních rezervacích, ohroženy jsou především převodem na kultury jehličnanů
(Neuhäuslová et al. 2001).

Aktuální vegetace
V území dotčeném posuzovaným záměrem byly provedeny botanické průzkumy od dubna
2010 do dubna 2011 (Véle 2011). Dále byla lokalita navštívena 18. 9., 5. 11. 2012 a 9. 2. 2013.
Průzkumy byly prováděny v území vymezeném pro výstavbu lanových drah a přilehlých
sjezdových tratí. Průzkumy byly provedeny se snahou o zachycení charakteru jednotlivých typů
stanovišť, vyskytujících se druhů rostlin se zaměřením na druhy vzácné či chráněné a
posouzení lokality z pohledu její přírodní hodnoty v rámci celého území.
Podle údajů z původního mapováni a aktualizací mapování vrstvy biotopů v ČR (© AOPK ČR,
2013) se v posuzovaném území nachází v úzkém pásu podél bezejmenného potoka biotop
T1.5 – vlhké pcháčové louky. Tento biotop je zde vymapován v mozaice s biotopem silně
ovlivněným člověkem X5 – intenzivně obhospodařované louky. Jedná se o obtížně
klasifikovatelný biotop, silně degradovaný, s nízkým regionálním hodnocením.
Na území lanové dráhy „A“ a k ní přiléhající sjezdové trati byl vymapován biotop T1.2 – horské
trojštětové louky, v původním mapování biotopů označený jako reprezentativní a dobře
zachovalý. Vzhledem ke stavu během terénních průzkumů byl tento biotop označen spíše jako
přechod k X5. V okrajové části sjezdové trati „A“ přiléhající k lesním porostům byl v původním
mapování biotopů vymapován biotop T2.3B – podhorské a horské smilkové trávníky bez
výskytu jalovce obecného (Juniperus communis).
V pásu podél Černého potoka byl vymapován biotop M5 – devětsilové lemy horských potoků,
dle terénních průzkumů však spíše s vyšší degradací.
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Kabelová přípojka vn pro trafostanici vede přes vymapovaný biotop T1.2 – horské trojštětové
louky, na tyto luční porosty navazuje západně acidofilní bučina L5.4. Vymapované horské
trojštětové louky byla označeny jako porosty se sníženou reprezentativností. V současnosti
jsou degradovány zejména náletem dřevin.
Dále se v území vyskytují člověkem silně ovlivněné biotopy X1 – urbanizovaná území, X12 –
nálety pionýrských dřevin.

Dle aktuálních průzkumů mají dotčené bezlesé pozemky tendenci přechodu k intenzivně
obhospodařovaným loukám, většina těchto pozemků je během letního období využívána
k pastvě dobytka.
Podle platného územního plánu města Rokytnice nad Jizerou se v posuzovaném území či jeho
blízkosti nacházejí tři evidované botanické lokality. Jedná se o lokality:
V303A – květnatá louka a lem lesa severně podél spodní třetiny sjezdové tratě „A“ s udávaným
výskytem buku lesního (Fagus sylvatica), lilie zlatohlávku (Lilium martagon) a prvosenky vyšší
(Primula elatior).
V303B – kamenný snos v kraji lesa a okolí cesty poblíž LD „A“, resp. v trase LD „A“ ve variantě
I s udávaným výskytem kopytníku evropského (Asarum europaeum), bukem lesním (Fagus
sylvatica), lilií zlatohlávkem (Lilium martagon), věsenkou nachovou (Prenanthes purpurea) a
prvosenkou vyšší (Primula elatior).
V303C - svahové prameniště bezejmenného potoka pod a vedle statků „V Tajchách“ a podél
toku bezejmenného potoka s udávaným udávaným výskytem blatouchu bahenního (Caltha
palustris), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), prstnatce bezového (Dactylorhiza
sambucina), bledule jarní (Leucojum vernum) a prvosenky vyšší (Primula elatior). Výskyt
prstnatce bezového zde nebyl potvrzen při terénních průzkumech, nalezen nebyl ani záznam o
jeho případném výskytu v území v Nálezové databázi NDOP (© AOPK ČR, 2013).
Do lokalit V303A a V303C nebude posuzovaný záměr zasahovat. Podél okraje V303C povede
trasa podzemních rozvodů vody, elektřiny a tlakového vzduchu, západně od lokality V303C
bude umístěna i jedna z akumulačních nádrží. Lokalita V303A bude sousedit s okrajem
sjezdové tratě. Okrajem lokality V303B bude procházet trasa LD „A“ ve variantě I. Vzhledem
k umístění lanové dráhy a jejího ochranného pásma mimo lesní pozemky a vzhledem
k umístění stožárů lanové dráhy zcela mimo toto území, nebude tato botanická lokalita dotčena
ve variantě I dotčena. Varianta II a III do této lokality nezasahují.

Během prováděných inventarizačních průzkumů (Véle 2011) byla zjištěna přítomnost běžných
rostlinných druhů, jejich soupis je uveden v tab. 21. Nebyl prokázán výskyt žádného zvláště
chráněného druhu. Pouze kozlík výběžkatý bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia) je
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řazen dle Červeného seznamu (Procházka et al. 2011) mezi druhy vyžadující další pozornost
(C4a). Tento druh roste na lesních prameništích, v podmáčených olšinách a na trvale vlhkých
až podmáčených půdách bohatých na živiny. Jeho výskyt byl zaznamenán ve spodní části
lanové dráhy „A“.

Realizací posuzovaného záměru dojde k narušení vegetace v místech výkopů pro stožáry
lanových drah, nástupních a výstupních stanic lanové dráhy a uložení kabelu a na ploše
parkoviště. Na plochách sjezdových tratí k odstranění vegetace nedojde.
Tab. 22: Seznam nalezených rostlinných taxonů (C4a – druh vyžadující další pozornost)
Taxon
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Achillea millefolium agg.
Ajuga reptans
Alchemilla subcrenata
Alnus glutinosa
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Bellis perennis
Betula pendula
Bistorta major
Campanula rotundifolia
Cardamine pratensis
Cardaminopsis halleri
Carex nigra
Cerastium holosteoides
Cirsium palustre
Clinopodium vulgare
Crepis capillaris
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum sylvaticum
Eriophorum angustifolium
Euphrasia rostkoviana
Fagus sylvatica
Festuca pratensis
Festuca rubra
Fraxinus excelsior
Galeobdolon montanum
Galium album subsp. album
Galium palustre
Geranium sylvaticum

ČS/ Invaze

Taxon
Larix decidua
Lathyrus pratensis
Lolium perenne
Luzula campestris
Luzula luzuloides
Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Myosotis palustris agg.
Nardus stricta
Petasites albus
Picea abies
Picea pungens
Pimpinella major
Pinus nigra
Plantago lanceolata
Poa chaixii
Poa trivialis
Populus tremula
Potentilla erecta
Prunus avium
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Reynoutria japonica
Rosa canina
Rumex acetosa
Rumex alpinus
Salix fragilis
Salix sp.
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Senecio ovatus
Silene dioica
Sorbus aucuparia
Stellaria alsine
Stellaria graminea
Symphoricarpus albus
Taraxacum sect. Ruderalia
Thuja sp.
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Geum rivale
Heracleum sphondylium
Holcus mollis
Hypericum maculatum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum hirsutum
Juncus effusus
Juncus filiformis
Knautia arvensis
Lamium maculatum

Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Trifolium repens
Urtica dioica
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia
Vicia cracca
Vicia sepium

C4a

Kácení dřevin
Realizace posuzovaného záměru bude vyžadovat kácení dřevin rostoucích mimo les, zejména
ve spodní části LD „A“, poblíž Chaty pod lipami a dále dřevin rostoucích na snosu ve střední
části LD „B“, ve spodní části LD „C“ a na ploše parkoviště. V množství kácených dřevin se
budou lišit jednotlivé varianty trasy lanové dráhy LD „A“, zejména umístění její nástupní stanice.
Varianta I bude vyžadovat kácení dřevin rostoucích mimo les. V tomto případě se jedná o cca
25 olší lepkavých (Alnus glutinosa) o obvodu v prsní výšce od 25 cm do 111 cm, z těchto
dřevin bylo 5 stromů obvodu většího 80-ti cm, dva jasany ztepilé (Fraxinus excelsiror) o obvodu
75 a 95 cm), 3 javory (Acer sp.) o obvodu 40, 50, 87 cm v prostoru nástupní stanice LD „A“.
Dále porost cca 15 bříz bělokorých (Betula pendula) o obvodu do 30 cm a několik malých
smrků ztepilých (Picea abies) v zatáčce přístupové komunikace.
Poblíž enklávy „V Tajchách“ (okolí Chaty pod lipami) bude nutné ve variantě I prořezat či
pokácet novou výstadbu osmi lip velkolistých (Tilia platyphyllos) o obvodu cca 60 cm, jednoho
smrku pichlavého (Picea pungens) o obvodu 20 cm a jednoho javoru mléče (Acer platanoides)
o obvodu 53 cm podél příjezdové komunikace k Chatě pod lipami. Dále pak porost porost cca
30-ti borovic černých (Pinus nigra) o obvodu do 60 cm.
Varianta II bude vyžadovat kácení břehového porostu Černého potoka v ochranném pásmu
lanové dráhy. Jedná se o topol osiku (Populus tremula) o obvodu 140 cm, břízu bělokorou
(Betula pendula) o obvodu 50 cm, dva javory kleny (Acer pseudoplatanus) o obvodu 85 cm,
javor mléč (Acer platanoides) o obvodu 50 cm, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu 95
cm a cca 7 smrků ztepilých (Picea abies) o obvodu do 50-ti cm a jeden o obvodu 95 cm.
V okolí 1. stožáru a v ochranném pásmu LD procházející mezi zástavbou bude nutné kácet dva
javory kleny (Acer pseudoplatanus) o obvodu 40 cm, jilm (Ulmus sp.) o obvodu 58 cm, dva
modříny opadavé (Larix decidua) o obvodu 75 a 63 cm a cca 10 smrků ztepilých (Picea abies)
o obvodu 30 – 79 cm, 86 a 87 cm.
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V blízkosti enklávy Chaty pod lipami bude nutné přemístit v rámci ochranného pásma čtyři lípy
(Tilia sp.) o obvodu do 20 cm doprovázejících silnici na Dvoračky a cca 5 kusů nové výsadby
jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) o obvodu do 15-ti cm.
Varianta III bude vyžadovat kácení břehového porostu Černého potoka v ochranném pásmu
lanové dráhy. Zde se jedná o cca 34 javorů klenů a mléčů (Acer pseudoplatanus, A.
platanoides) o obvodu od 23 do 170 cm, z nichž je 5 dřevin obvodu většího 80-ti cm, 9 jasanů
ztepilých (Fraxinus excelsior) o obvodu 30 – 130 cm, z nichž jsou 2 obvodu většího 80-ti cm,
topol osiku (Populus tremula) o obvodu 116 cm, smrk ztepilý (Picea abies) o obvodu 30 cm,
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) o obvodu 30 cm, čtyři olše lepkavé (Alnus glutinosa) o obvodu
84 – 140 cm a břízu bělokorou (Betula pendula) o obvodu 75 cm. Stejné kácení bude
vyžadovat i zakrytí Černého potoka.
Dále bude nutné v ochranném pásmu LD vykácet cca 6 bříz bělokorých (Betula pendula) o
obvodu 74 – 220 cm, dva topoly osiky (Populus tremula) o obvodu 50 a 83 cm, tři olše lepkavé
(Alnus glutinosa) o obvodu 27 – 40 cm, lípu strdčitou (Tilia cordata) o obvodu 120 cm, jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu 60 cm, čtyři javory (Acer sp.) o obvodu 40 – 60 cm a dva
smrky ztepilé (Picea abies) o obvodu do 40 cm, porost mladých smrků ztepilých, jasanové a
javorové zmlazení a jeden zerav (Thuja sp.) o obvodu 70 cm.
Nad výstavbou domů bude nutné kácení dřevin v ochranném pásmu LD, jedná se spíše o
zmlazení javoru mléče a klenu (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), břízy bělokoré (Betula
pendula), topolu osiky (Populus tremula) a vrby jívy (Salix caprea), zaznamenán byl jeden
vzrostlý jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu 50 cm.
Poblíž enklávy Chaty pod lipami bude nutné v souvislosti s výstavbou LD „A“ přemístit či
pokácen novou výsadbu čtyř lip (Tilia sp.) s obvodem do 20-ti cm, tyto lípy byly vysázeny jako
doprovodné dřeviny komunikace vedoucí na Dvoračky. Dále bude nutné pokácet cca 5 borovic
černých (Pinus nigra) o obvodu do 60 cm a přesadit cca 3 nově vysazené jedince jeřábu
ptačího (Sorbus aucuparia).

Výstavba lanové dráhy LD „B“ bude není navržena ve variantách. Zde bude vyžadováno kácení
či přesazení dřevin rostoucích mimo les v horní části sjezdové dráhy a ochranného pásma
lanové dráhy „B“. Jedná se o cca přemístění cca 8 kusů nové výsadby lip (Tilia sp.) a pokácení
tří javorů klenů (Acer pseudoplatanus) s obvodem do 30 cm. Jeden ze stožárů LD „B“ je
umístěn do těsné blízkosti stávajícího snosu s celou řadou vzrostlých dřevin. Zde jsou ke
kácení určeny tři jeřáby ptačí (Sorbus aucuparia) o obvodu 72, 180 a 197 cm, osm jasanů
ztepilých (Fraxinus excelsior) o obvodu 25, 52, 92, 140, 145, 190, 210 a 309 cm a javor klen
(Acer pseudoplatanus) o obvodu 105 cm.
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Ve spodní části ochranného pásma lanové dráhy „B“ bude nutné pokácet samostatně stojící
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 260 cm a dále poměrně velkou skupinu
dřevin čítající 38 javorů (Acer sp.) o ovodu kmene většinou větším 80-ti cm až do 220 cm, 17
jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior) o obvodu od 35 do 146 cm, z větší části však nad 80 cm,
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) o obvodu 80 cm a třešeň (Prunus avium) o obvodu 67 cm.
Na ploše parkoviště pak bude nutné vykácet dvojkmen javoru klenu (Acer pseudoplatanus) o
obvodu 110 a 120 cm. Nutné bude vykácení roztroušeně se vyskytujících keřů v území
sjezdových tratí, nejčastěji se jedná o růže šípkové (Rosa canina).

Požadované kácení bude probíhat na nelesních pozemcích, pro tyto dřeviny zažádá investor o
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 odst. 1 a 3 zák. 114/1992 Sb.,
v platném znění.

V území nástupní stanice LD „A“ ve variantě I byl zaznamenán ojedinělý výskyt invazní
křídlatky japonské (Reynoutria japonica). Další invazní druhy rostlin nebyly v území zjištěny.
B) Fauna

V dotčeném území byly provedeny dílčí terénní průzkumy během roku 2010 s hlavním
zaměřením na bezobratlé, konkrétně střevlíkovité, pavouky a společenstvo vodních
bezobratlých a samozřejmě i na obratlovce, zejména se zaměřením na ornitologii (Véle 2011).

Metodika - bezobratlí
Průzkum bezobratlých byl prováděn periodicky 3x během sezony 2010. Přítomnost
bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí individuálního sběru, zemních pastí a smýkání
vegetace. Průzkum bezobratlých byl zaměřen na zvláště chráněné a vzácné druhy. Jako
bioindikační skupina byli použiti střevlíkovití brouci (Carabidae). Dle Hůrky a kol. (1996) byly
odchycené druhy střevlíků rozděleny do tří skupin. Skupina R – vzácné a ohrožené druhy
s úzkou ekologickou valencí, jež osídlují především přirozené, antropogenně málo ovlivněné
biotopy. Skupina A - adaptabilnější druhy vyskytující se v alespoň částečně přirozených nebo
přirozenému stavu blízkých habitatech. Osídlují také dobře regenerované biotopy, zvláště
v blízkosti původních ploch. Skupina E - eurytopní druhy často bez zvláštních nároků na
charakter a kvalitu prostředí. Osídlují nestabilní i antropogenně silně ovlivněné habitaty.
Za druhou bioindikační skupinu byly zvoleni pavouci (Araneae). Také tato modelová skupina
živočichů je považována za bioindikačně významnou a proto využívána často k posouzení
ekologického stavu lokalit. Téměř celou výzkumnou plochu tvořily hospodářské louky a
pastviny, s několika remízky a soliterními listnáči. Dalším biotopem, do kterého ovšem úpravy
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terénu v podstatě nezasáhnou, jsou lesní okraje. Zkusmo byla prověřena také mez
s nesečeným porostem, tvořeným zejména porostem třezalky a starčků.
V rámci průzkumu byl rovněž zpracován inventarizační průzkum společenstva vodních
bezobratlých Černého a Huťského potoka. Pro posouzení stavu společenstva bezobratlých
živočichů byl proveden 2. 8. 2010 odběr bioty v úseku Černého a Huťského potoka v oblasti
plánované stavby odběrových míst podle dokumentace dodané zadavatelem. K odběru byla
využita metodika pro stanovení ekologického stavu toků „Metodika odběru a zpracování vzorků
makrozoobentosu z tekoucích vod metodou „PERLA“ schválená Ministerstvem životního
prostředí (www.mzp.cz/cz/metodiky_normy). Kromě odběru bioty byla provedena terénní
chemická měření, základní zhodnocení hydromorfologie úseku toku v oblasti odběru a odběr
vzorků vody pro stanovení BSK5 a CHSKCr. Stanovení BSK5 a CHSKCr provedeno pro
posouzení možné dotace porostů v oblasti sjezdovek organickými látkami. Dále byla provedena
prohlídka terénní situace v oblasti plánované stavby

retenční nádrže. Terénní data byla

měřena multiparametrickou sondou YSI 600 XLM. Chemické laboratorní analýzy provedla
Akreditovaná zkušební laboratoř podniku Povodí Labe s.p., Hradec Králové.

Metodika – ornitologie a další obratlovci
Těžiště ornitologického průzkumu bylo soustředěno do prvního červnového týdne 2010 (mimo
průzkumu výskytu chřástala polního, který probíhal opakovaně od května do konce srpna
2010). Přítomnost obratlovců byla zaznamenávána pomocí krátkodobě umístěných pastí,
vizuálně, akusticky a pomocí pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy ptáků.
Přítomnost živočichů v blízkém okolí byla zjišťována během terénních prací. Přítomnost
v širším okolí (faunistickém čtverci 5648) byla hodnocena na základě literárních údajů.

Bezobratlí
Střevlíci (Carabidae)
Nalezené druhy střevlíků patří do skupin A (druhy vázané na alespoň přirozenému stavu blízké
habitaty) a E (eurytopní druhy)(viz. metodika). Na celé lokalitě mírně převažují zástupci skupiny
E (cca 57 %).

Mezi zástupce skupiny A patří Bembidion tibiale, Carabus convexus, Carabus coriaceus,
Carabus hortensis, Carabus linnei, Carabus scheidleri helleri, Leistus piceus, Nebria brevicollis,
Nebria rufescens, Patrobus atrorufus.

Bembidion tibiale je druh obecný na vlhkých zastíněných i nezastíněných kamenitých až
štěrkových březích vod od nížin do hor. Carabus convexus je druh hojný na málo zastíněných
stanovištích. Carabus coriaceus žije v lesích. Carabus hortensis je druh obecný v listnatých i
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jehličnatých lesích. Carabus linnei je druh typický pro lesy rozlehlejších horských masívů.
Carabus scheidleri je druh často se vyskytující v lesích, na polích, loukách a pastvinách od
nížin do lesního pásma hor. Leistus piceus je druh ojedinělý až hojný především na vlhkých
zastíněných i nezastíněných stanovištích (lesy, pastviny) v horách až předhůří. Nebria
brevicollis je hojný druh obývající lesy, parky a louky od nížin do hor. Nebria rufescens je druh
obývající vlhké štěrkové i kamenité a balvanité břehy vod v horách až podhůří. Patrobus
atrorufus je druh hojný na vlhčích stanovištích: louky, lesy, břehy vod od nížin do hor.
Do skupiny E jsou řazeny druhy Amara aenea, Amara convexior, Amara plebeja, Bembidion
lampros, Calathus fuscipes fuscipes, Calathus melanocephalus, Clivina fossor, Harpalus
affinis, Harpalus rubripes, Leistus ferrugineus, Loricera pilicornis, Poecilus cupreus cupreus,
Pterostichus melanarius melanarius.
Amara aenea je druh otevřených stanovišť. Amara convexior je druh indiferentní k zastínění,
vyskytuje se na loukách, křovinatých stráních, ve světlých lesích. Amara plebeja je druh obecný
na polosuchých až vlhkých stanovištích: louky, porostlé břehy vod, pole od nížin do hor.
Bembidion lampros je druh obecný na suchých až polovlhkých stanovištích bez zastínění: pole,
pastviny, louky. Calathus fuscipes fuscipes je druh obecný na suchých stanovištích bez
zastínění. Calathus melanocephalus je druh obecný především na nezastíněných a
polozastíněných stanovištích (pole, stepi) od nížin do hor. Clivina fossor je druh obecný na
vlhkých, otevřených nebo málo zastíněných půdách: louky, břehy apod. od nížin do hor.
Harpalus affinis se vyskytuje na suchých až polovlhkých stanovištích bez zastínění (pole, louky,
ruderály) od nížin do hor. Harpalus rubripes je obecný na suchých až indiferentních
stanovištích bez zastínění: pole, lomy, cihelny, ruderály. Leistus ferrungineus je hojný na
polosuchých až vlhkých stanovištích, indiferentní k zastínění. Loricera pilicornis je eurytopní
druh žijící na polích, loukách, rostlinami porostlých březích vod a v lužních lesích. Poecilus
cupreus obývá nezastíněná stanoviště (pole, stepi, břehy vod). Pterostichus melanarius je
eurytopní druh polí, luk zahrad i lesů.

Pavouci (Araneae)
Araneofauna sledovaného území byla hodnocena na základě 145 vzorků získaných na
náhodně vybraných plochách v celém posuzovaném území, konkrétně ve čtyřech vytyčených
pásech. Výzkum prokázal výskyt celkem 26 druhů, uvedených v následující tabulce. Druhy a
jejich ekologický význam jsou hodnoceny podle Katalogu pavouků České republiky (Buchar et
Růžička 2002).
Tab. 23: Přehled zjištěných druhů pavouků (Orig – vztah druhu k původnosti stanoviště: cs – na
původnost prostředí nenáročný druh, vyskytující se sice v původních klimaxových biotopech, ale
přežívající úspěšně i v polokulturních biotopech; s – na původnost prostředí nenáročný druh,
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vyskytující se v polokulturních biotopech; csd – na původnost prostředí nenáročný druh,
vyskytující se sice v původních klimaxových biotopech, ale přežívající úspěšně i v polokulturních
až silně narušených stanovištích s vysokým stupněm disturbance; csm – na původnost prostředí
nenáročný druh, vyskytující se sice v původních klimaxových biotopech, ale přežívající úspěšně i
v antropických prostředích; HV – hojnost výskytu: a – na území České republiky hojný až velmi
hojný druh; LP – levý pás (při pohledu od nejvyššího bodu směrem k Rokytnici); LPm – úzká mez
v levém pásu; SP – střední pás; PP – pravý pás; DP – dolní samostatný pás (pod pravým pásem)
Druh
Aculepeira ceropegia
Alopecosa pulverulenta
Araneus diadematus
Araneus quadratus
Araneus sturmi
Argiope bruennichi
Entelecara congenera
Erigone atra
Erigone dentipalpis
Erigonella hiemalis
Linyhia triangularis
Meioneta rurestris
Metellina segmentata
Microlinyphia pusilla
Neottiura bimaculata
Oedothorax apicatus
Pachygnatha degeeri
Parasteatoda simulans
Pardosa amentata
Pardosa pullata
Phylloneta sisyphia
Tetragnatha pinicola
Tiso vagans
Trematoceph. cristatus
Xysticus cristatus
Xysticus kochi

Orig
csd
csd
csm
cs
cs
csd
cs
csd
csd
cs
csd
csd
csd
csd
csd
csd
csd
s
csd
csd
cs
cs
cs(d)
cs
csd
cs(d)

HV
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

LP

LPm
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

SP
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PP
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

DP
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Průzkum araneofauny sledovaného území ukázal, že:
1) Žádný z 26 zjištěných druhů není náročný na původnost životního prostředí, jedná se o
druhy úspěšně přežívající v polokulturních a většinou i na antropicky značně narušených
prostředích, což je zcela v souladu s charakterem zkoumané lokality.
2) Všech 26 druhů patří mezi hojné až velmi hojné, žádný z nich není považován za vzácný a
dokonce ani za středně hojný.
3) Žádný ze zjištěných druhů není řazen do některého ze stupňů ohrožení, ani není uveden
v Červeném seznamu živočichů.

V posuzovaném území nebyly zjištěny žádné bioindikačně významné druhy. Všechny zjištěné
druhy pavouků žijí bezpochyby hojně i na okolních obdobných biotopech (louky, pastviny),
které nebudou výstavbou nijak ohroženy, tudíž výskyt uvedených druhů nebude nijak narušen.
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Vodní bezobratlí
Pro hodnocení jakosti povrchových vod je základním nástrojem klasifikace do 5 tříd jakosti
podle normy ČSN 75 7221 BSK5 a CHSKCr. Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je definována
jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při biochemických pochodech na
rozklad organických látek ve vodě při aerobních podmínkách. Stanovení BSK slouží k
nepřímému stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu, při
aerobních podmínkách. Nejběžnější metodou je standardizovaná, tzv. zřeďovací metoda pro
stanovení pětidenní BSK (BSK5). Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) je definována jako
množství kyslíku, které se za přesně vymezených podmínek spotřebuje na oxidaci organických
látek ve vodě se silným oxidačním činidlem. Hodnota CHSK je tedy mírou celkového obsahu
organických látek ve vodě ( nepřímé skupinové stanovení ).
Pro společenstvo bentosu byla stanovena hodnota saprobního indexu podle normy ČSN
757716 Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení saprobního indexu. Tato hodnota nepřímo
ukazuje organické zatížení toku, chemická a fyzikální data.
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Základní hydromorfologická data
Oba potoky jsou upraveny tak, jak je v našich podmínkách běžné v intavilánu obcí. Oba potoky
jsou částečně napřímené. Černý potok je v některých místech ponechán bez úpravy a s
polopřirozenými břehovými porosty. Dno je přirozeného charakteru, avšak s častými příčnými
objekty, nejčastěji dřevěnými. Huťský potok má dno přirozeného charakteru. Břehy jsou
opevněny kamennými zdmi. Díky tomu, že dna potoků nejsou příliš upravena a příčné objekty
jsou nízké, zachovávají si oba toky samočistící schopnost a nejsou zde vytvořeny migrační
bariéry.

Biologická data
V následujícím textu bude využíván termín taxon. Tento termín není identický s termínem druh.
Je to označení pro determinaci organismu na nejnižší možnou úroveň. Nejčastěji se bude
jednat o druh, druhovou skupinu, dále o rod a v některých případech o čeleď. Příčinou je, že
naše znalosti vývojových stádií organismů nejsou vždy takové, aby determinaci na úroveň
druhu umožňovaly. Je však částečně možné hodnotit ekologické nároky i většiny takto
determinovaných organismů.
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V odběru z Černého potoka byly zaznamenány 3 druhy uvedené v Červeném seznamu
ohrožených druhů České republiky. V kategorii ohrožený – endangered (EN) ploštěnka druhu
Crenobia alpina a v kategorii téměř ohrožený – near threatened (NT) pošvatka druhu Isoperla
oxylepis a jepice druhu Baetis melanonyx. Dominantními organismy jsou jepice Habroleptoides
confusa, ploštěnka Crenobia alpina a pakomáři Micropsectra junci a Brilia bifida. Celkem bylo
nalezeno 39 taxonů. Saprobní index společenstva byl 0,8, tedy oligosaprobita. Tato hodnota
odpovídá typu toku a období. I přesto, že hodnoty saprobního indexu, BSK5 a CHSKCr jsou
velmi dobré, je ze složení společenstva a z pozorování v terénu patrné občasné zatížení
splaškovými vodami. To je patrné i z výskytu vláknitých řas v toku.
V odběru z Huťského potoka byl zaznamenán 1 druh uvedený v Červeném seznamu
ohrožených druhů České republiky. V kategorii kategorii téměř ohrožený – near threatened
(NT) jepice druhu Baetis melanonyx. Dominantními organismy jsou muchničky druhů Simulium
vernum a Simulium variegatum a pakomáři rodu Krenopelopia sp. Celkem bylo nalezeno 29
taxonů. Saprobní index společenstva byl 1,3, tedy oligosaprobita. Tato hodnota odpovídá typu
toku a období.

Z daného odběru načasovaného do období, které je pro společenstvo vodních bezobratlých v
dané nadmořské výšce „nejhorší“, je možné spolehlivě vyvodit, že společenstva obou toků jsou
částečně narušena antropickými vlivy. Jedná se o kombinovaný vliv splaškových vod a
morfologických úprav. Poškození společenstva, které může nastat stavebními úpravami, bude
rychle nahrazeno znovuosídlením z vyšších částí toku. K poškození společenstva vodních
bezobratlých odběrem vody by nemělo dojít za předpokladu, že bude voda odebírána při
průtocích vyšších než Q 355. To by mělo být zajištěno technickým řešením odběrového místa.

Poznámky k retenčním nádržím
Vzhledem k morfologii terénu, ve kterém budou umístěny retenční nádrže, lze očekávat přísun
organického i anorganického materiálu do nádrží. Tím se bude zvyšovat trofie vody v nádržích.
To zde může zapříčinit rozvoj vláknitých řas. Ty mohou působit technologické problémy. S
rozvojem a odumíráním biomasy v nádržích by se pak zvyšovala dále trofie. Je proto nutné
sledovat zanášení nádrží a provádět čištění od naplaveného materiálu. Pokud nastane rozvoj
vláknitých řas v nádrži, je nutné je mechanicky odstraňovat. V žádném případě nesmí být
používány chemické prostředky.
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Tab. 24: Přehled zjištěných druhů v Černém a Huťském potoce

Z bezobratlých zvláště chráněných živočichů byl v posuzovaném území zaznamenán výskyt
čmeláků rodu Bombus.
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Čmelák (Bombus sp.) patří podle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi druhy
ohrožené. Tito čmeláci živí v koloniích a živí se nektarem kvetoucích rostlin. Žijí na loukách,
v zahradách, na polích i v parcích. Hnízda si staví na povrchu nebo pod povrchem půdy.
Rozptýlený výskyt čmeláků byl zaznamenán prakticky v celém zájmovém území. Jejich hnízdo
nalezeno nebylo, nicméně v sušších částech území jej nelze vyloučit.

Ryby
Jedním z předmětů ochrany EVL Krkonoše je vranka obecná (Cottus gobio). Dle studie Vliv
vodohospodářských děl v hlavních krkonošských tocích na rozšíření vranky obecné (Mejsnar et
al. 2010) nebyl v Rokytnici nad Jizerou, resp. v Huťském potoce zjištěn výskyt vranky obecné
během průzkumů. Vranka byla zaznamenána v Jizeře, mezi Jizerou a posuzovaným územím
se nachází 5 pro tento druh nepropustných bariér a dvě bariéry nepropustné, upravitelné. Je
konstatováno, že Huťský potok vzhledem ke svému průchodu intravilánem Rokytnice a s ním
spojeným regulacím a opevněním, je nejupravenějším tokem na území EVL Krkonoše
hodnocených ve studii.

Obojživelníci a plazi
Terénní průzkumy potrvdily výskyt jednoho zástupce třídy obojživelníků a dvou zástupců plazů.
Jedná se o ropuchu obecnou (Bufo bufo), která se dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
řadí mezi druhy ohrožené, a silně ohrožené ještěrku živorodou (Lacerta vivipara) a slepýše
křehkého (Anguis fragilis). Předpokládat lze výskyt kriticky ohrožené zmije obecné (Vipera
berus).
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Patří mezi naše nejhojnější obojživelníky. Preferuje lesnatou krajinu s dominancí listnatých
stromů. Obývá ale i zahrady, lidská sídla a bezlesou krajinu. Běžná je i ve velkých městech.
Rozmnožování

probíhá

ve

vodních

nádržích,

lesních

rybníčcích,

bažinách,

méně

často v potocích. Mimo dobu rozmnožování žije i daleko od vody. Výskyt mladých ropuch
obecných byl zaznamenán ve spodních částech plánovaných sjezdových tratí A i B. V území
nedochází k rozmnožování ropuch, jedná se tedy pravděpodobně o rozptylující se jedince.
Pokud budou zemní práce prováděny mimo jarní období je pravděpodobnost poškození
většího množství jedinců velmi nepravděpodobná.
Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
Ještěrka živorodá je charakterizována jako druh obývající chladnější biotopy. Vyskytuje se ve
vlhčích, obvykle zalesněných oblastech s vyšší nadmořskou výškou, obývá okraje a světliny
listnatých i jehličnatých lesů, na přítomnosti lesa však není zcela závislá, běžně se vyskytuje
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např. na horských loukách. Vyskytovat se může i v kamenných snosech. Zimuje v podzemních
úkrytech, mezi kořeny stromů, v trouchnivějících pařezech či hromadách větví. Aktivita začíná
brzy na jaře (již v době, kdy ještě leží zbytky sněhu). Zimní úkryt vyhledává obvykle koncem
září až v říjnu. Výskyt ještěrky živorodé byl zaznamenán ve spodní části lanové dráhy A,
v podmáčených stanovištích nad cestou.
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Slepýš je eurytopní druh, bez specifických požadavků na oslunění lokality a charakter
vegetace. Obývá nejrůznější stanoviště, která vykazují určitou míru zemní vlhkosti s bohatou
vegetací a dostatkem potravy (plži, žížaly). Důležité jsou denní úkryty (kameny, padlé dřevo,
kyprá půda) a místa vhodná ke slunění. Nejhojnější je v listnatých a smíšených lesích. Běžný je
i na světlejších okrajích jiných typů lesů, lesních pasekách, křovinatých stráních, starých
sadech, kamenolomech, pískovnách, na loukách, okrajích polí, rumištích, skládkách, parcích a
zahrádkách. Jeho ochrana spočívá v zachování bohatě strukturovaných životních prostor a
nepoužívání biocidů. Během biologického průzkumu území byl výskyt slepýše zjištěn v remízku
na hranici sjezdové tratě B.

Ptáci
Průzkum ornitofauny potvrdil v posuzovaném území 33 druhů ptáků. Jedná se o druhy, které
v území přímo hnízdní, přilétají za potravou nebo pouze protahují. Jejich soupis uvádí
následující tabulka.
Tab. 25: Soupis zaznamenaných druhů ptáků (§O –ohrožený druh, §SO- silně ohrožený druh, VU
– zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený)

Druh

Latinský název

brhlík lesní

Sita europaea

budníček menší

Phylloscopus collybita

budníček větší

Phylloscopus trochilus

cvrčilka zelená

Locustella naevia

červenka obecná

Erithacus rubecula

drozd brávník

Turdus viscivorus

drozd zpěvný

Turdus philomelos

holub hřivnáč

Columba palumbus

chřástal polní

Crex crex

káně lesní

Buteo buteo

konipas bílý

Motacilla alba

konipas horský

Motacilla cinerea

kos černý

Turdus merula

kategorie ohrožení
395/1992 Sb.
Červený seznam

SO
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linduška lesní

Anthus trivialis

mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus
pěnkava obecná

Fringilla coelebs

poštolka obecná

Falco tinnunculus

puštík obecný

Strix aluco

rehek zahradní

Phoenicurus phoenicurus

skorec vodní

Cinclus cinclus

skřivan polní

Alauda arvensis

sojka obecná

Garrulus glandarius

stehlík obecný

Carduelis carduelis

straka obecná

Pica pica

strakapoud velký

Dendrocopos major

strnad obecný

Emberiza citrinella

sýkora koňadra

Parus major

sýkora modřinka

Parus caeruleus

špaček obecný

Sturnus vulgaris

ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

NT

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

O

LC

vrabec domácí

Passer domesticus

zvonek zelený

Carduelis chloris

LC

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vlaštovky hnízdí v kulturní krajině. Svá hnízda si staví uvnitř budov či v průjezedech, potravu
(hmyz) loví ve vzduchu. Hnízdí na celém území ČR, hojnější je v nižších polohách. Počty
hnízdících vlaštovek pomalu klesají, v letech 2001-03 u nás hnízdilo 320-640 tisíc párů.
V dotčeném území vlaštovky nehnízdí, zaznamenány byly pouze přelety. Vlaštovky obecné
nebudou realizací záměru nijak ovlivněny.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýci obecní hnízdí v otevřené, převážně kulturní krajině s porosty keřů, preferují křovinaté
stráně, meze, polní remízky, okraje lesů, pastviny apod. Hnízdí v období od května do
července. Hnízdo je silnostěnná stavba z rostlinného materiálu umístěné ve větvích nejčastěji
do výše 2 m nad zemí. Potravu ťuhýků tvoří zejména hmyz, méně často drobní hlodavci,
ještěrky a ostatní pěvci, v létě i plody rostlin. Vyskytuje se prakticky na celém území ČR. Počty
hnízdících párů stoupají a v současné době dosahují 30-60 tisíc.
Hnízdění jednoho páru bylo zaznamenáno v keři růže šípkové ve spodní polovině sjezdové
trasy A. Pokud dojde k odstranění šípkových keřů, mělo by v předstihu dojít k výsadbě nových
vzrostlejších keřů. Minimální počet vysázených keřů by měl odpovídat počtu odstraněných
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keřů. Odstranění keřů bude nutné načasovat do období říjen až duben, kdy se ťuhýci v
dotčeném území nevyskytují.

Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal polní je ochranářsky nejvýznamnějším nalezeným druhem. Obývá louky a některá
pole. Jeho potravu tvoří především drobní bezobratlí, méně často části rostlin. Hnízda jsou
umístěna na zemi ve spleti rostlin a obsahují 8 až 12 vajec. Ihned po vylíhnutí mláďata
opouštějí hnízdo. Jedná se o tažný druh, přilétá koncem dubna až v květnu, odlétá během
srpna a září. Hnízdním biotopem chřástalů polních jsou vysoká, travinobylinná společenstva,
především aluviální louky nižších poloh, ale také vlhčí typy horských luk do nadmořské výšky
zhruba 1000 m (Formánek 1963 in Šťastný et al. 2006). Chřástali preferují vlhké, nehnojené a
extenzivně obhospodařované luční porosty, pokud možno s řídce rostoucími dřevinami.
Stanoviště s nižším porostem vyskytující se v okolí hnízdišť jsou chřástali využívány k hledání
potravy (Berg & Gustafson 2007).
Hnízdní biotopy se ovšem mohou i během sezóny měnit. Začátkem sezóny chřástali preferují
mokrá stanoviště, později se přesouvají na stanoviště pravidelně kosená či ruderalizovaná.
Plochy posečené či pasené jsou opouštěny. Teritoria samců v horských oblastech (Šumava) se
pohybují v rozmezí 0,4 – 15,4 ha, průměrně 5,13 ± 3,73 ha, medián 4,16 ha. (Šklíba, Fuchs
2002). Podle Štastného et al. (2006) hnízdní hustota kolísá mezi 0,2 až 2,7 ex. / 1 km a velikost
obhajovaných teritorií se pohybuje mezi 3 až 10 ha. Hustota ptáků je však silně ovlivňována
typem vegetace (Green 1996). Chřástali se vyhýbají vegetaci příliš husté (včetně nekosené),
omezující jejich pohyb a nízké, která neposkytuje dostatečný úkryt. Z tohoto důvodu opouštějí
intenzivně pasené pastviny (Green 1996, Šklíba, Fuchs 2002).
Hlavní příčinou úbytku chřástalů je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzifikace
zemědělství. Chřástalům také škodí odvodňování pozemků či likvidace remízků a dalších
nesekaných ploch v loukách a pastvinách. Příčinou opuštění lokality může být také
neobhospodařování pozemků a jejich následné zarůstání křovinami až stromy (Green 1996,
Green, Stowe 1993).
Na území PO Krkonoše hnízdí 100 - 150 párů. V roce 2010 byl v území zjištěn výskyt pouze
jednoho volajícího samce (Véle 2011). Dle údajů Správy KRNAP se v území v roce 2010
vyskytovali samci dva a v předchozích letech se zde vyskytovala početnější populace, kdy
registrováni byli až 4 volající samci (v letech 1997, 2002) (Správa KRNAP, 2013) (obr. 11).
Podle rozlohy území, charakteru vegetace, rozmístění osídlení má posuzované území
potenciál pro výskyt minimálně 4 teritorií samců chřástala polního.
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Obr. 11: Výskyt chřástala polního v rámci posuzovaného území v letech 1997 – 2012 (Správa
Krnap 2013)

Posuzované území patří mezi jádrové oblasti výskytu chřástala polního v Krkonoších (viz.
kapitola C.I.4).
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Savci
Terénní průzkum potvrdil 9 druhů třídy savců. Jedná se o myšici lesní (Apodemus flavicollis),
hraboše (Microtus sp.), rejska horského (Sorex alpinus), krtka obecného (Talpa europaea),
srnce obecného (Capreolus capreolus), zajíce polního (Lepus europaeus), kunu (Martes sp.),
prase divoké (Sus scrofa) a lišku obecnou (Vulpes vulpes).

Rejsek horský (Sorex alpinus)
Rejsek horský se vyskytuje zejména v horských oblastech v hustých travních porostech,
v lesích i v oblastech nad horní hranicí lesa. Preferuje vlhká místa a jehličnaté lesy. Výskyt
rejska horského byl zjištěn v lese severně od trasy dráhy A. Tato část území se nachází mimo
plochu záměru.
Ze zvláště chráněných druhů dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění zde bylo
zaznamenáno celkem 8 druhů. Jedná se o ohrožené druhy – čmelák (Bombus sp.),
ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a vlaštovka obecná
(Hirundo rustica) a o druhy silně ohrožené – chřástal polní (Crex crex), ještěrka živorodá
(Lacerta viviparia), slepýš křehký (Anguis fragilis) a rejsek horský (Sorex alpinus).

C.II.6. Krajina

Pod termínem krajina rozumíme část zemského povrchu s charakteristickými rysy, které ji
odlišují od okolních částí. Za krajinu se považuje přirozeně nebo účelově vymezená část
zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací.

Přírodní krajina
Přírodní krajina je krajina v původní, člověkem neovlivněné a nezměněné podobě, která vznikla
výhradně působením přírodních krajinotvorných procesů. Dnes je přírodní krajina omezena
pouze na nevelké plochy zemského povrchu těžko přístupných oblastech, ale ani tam není
zcela uchráněna před vlivem člověka.

Kulturní krajina
Počátky vzniku ekumeny, tj. trvale obydlené krajiny pozměněné činností člověka, jsou u nás
spjaty s prvním neolitických osídlením v 6. tisíciletí před naším letopočtem. Touto neolitickou
revolucí se lidská civilizace a její projevy staly nedílnou součástí krajin, jejich vývoje a chování.
Současná - kulturní - krajina je průsečíkem přírodních, hospodářských a sociálních procesů. Do
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značné míry je odrazem stavu společnosti, její ekonomické, technologické, sociální a duchovní
úrovně. Vliv člověka na krajinu je natolik mnohostranný, že se jednotlivé činnosti v krajině
prolínají a doplňují.

Dle různého stupně intenzity antropogenního ovlivnění rozlišujeme v současnosti 5
základních krajinných typů (Forman a Godron, 1993):
krajina přírodní - bez výraznějších lidských vlivů
krajina (extenzívně) obhospodařovaná – krajina lesní, pastevní
krajina (intenzívně) obdělávaná (kultivovaná) – převaha zemědělsky obdělávaných
geometrických ploch
příměstská krajina – hustě osídlená krajina s heterogenní mozaikou zastavěných ploch
městská krajina – kompaktní městská zástavba s převahou nepropustných povrchů
(„betonová a asfaltová poušť“), původní reliéf, půda i biota jsou zcela potlačeny.
Krajinný ráz
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavedl do praxe
zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Krajinný ráz je v něm
definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný
ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je řešeno v samostatné příloze č. 7 této
dokumentace. Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz bylo provedeno pro variantu III, nicméně lze
konstatovat, že vzhledem k velmi obdobnému umístění nástupní stanice LD „A“ budou všechny
posuzované varianty obdobného charakteru.

V širším okolí stavebního záměru byl na základě geomorfologické charakteristiky a přírodní a
estetické charakteristiky krajinného rázu vymezen krajinný celek – Jizera.

Krajinný celek - Jizera představuje krajinu s výraznou modelací terénu, zahrnující povodí
horního toku Jizery. Krajinnou osou celku je výrazně hluboké údolí řeky Jizery, místy
charakteru kaňonu. Koryto řeky má převážně přirozený charakter, jen v místech zástavby je
lokálně zpevněno.
Svébytnou částí celku je údolí Mumlavy, které zahrnuje západní část jádrového území Krkonoš
a navazující lesní krajinu s výrazně modelovaným terénem. Uprostřed komplexů převážně
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smrkových lesů je horské středisko Harrachov – výrazně urbanizované území celku. Na město
navazuje sportovní, lyžařský areál.
Střední část krajinného celku je pohledově provázána s horskými krkonošskými hřbety. Je
složena z jednotlivých dílčích prostorů bočních údolí, výrazně modelována, tvořena především
pastvinami a loukami s drobným členěním i většími plochami lesů. V lesích převažují smrkové
monokultury a v mozaice luk a pastvin se vyskytují zbytky květnatých luk. Charakteristický je
rozptýlený způsob zástavby, který v nejníže položených částech údolí přechází v kompaktnější
zástavbu až městské struktury – Rokytnice nad Jizerou a Jablonec nad Jizerou.
Dle podrobnějšího členění krajinných prostorů na místa krajinného rázu posuzovaný záměr
leží:

Krajinný celek:

Jizera

Krajinný prostor:

Rokytnicko - pasecký

Místo krajinného rázu:

Hoření Domky, Rokytno

Ve stanoveném dotčeném krajinném prostoru bylo vymezeno místo krajinného rázu. Místem
krajinného rázu chápeme část krajiny, stejnorodou z hlediska přírodních, kulturních a
historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo
krajinného rázu od ostatních míst krajinného rázu. Každé místo krajinného rázu má tedy svůj
individuální charakter (viz identifikované znaky místa krajinného rázu – tab. 25). Jako místo
krajinného rázu bylo stanoveno MKR Hoření Domky, Rokytno.
Tab. 26: Identifikované znaky přírodních, estetických, kulturních a historických charakteristik
místa krajinného rázu Hoření Domky, Rokytno

Znaky dle §12

MKR Hoření Domky, Rokytno
Konkrétní identifikované znaky a hodnoty
Typická modelace terénu Krkonoš
Přítomnost plošných prvků lesní zeleně
Přítomnost mimolesní rozptýlené zeleně, remízků, skupin stromů,
stromořadí a solitérů

Znaky přírodní
charakteristiky vč.
přírodních hodnot, VKP a Přítomnost trvalých travních porostů
ZCHÚ
Přítomnost lesních ploch a lesních okrajů lemujících otevřené louky
Přítomnost vodních toků s vegetačním doprovodem
Přítomnost botanických lokalit
Znaky estetických hodnot Zřetelné vymezení krajinného prostoru terénními liniemi, cestami a okraji
vč. měřítka a vztahů v
lesních porostů
krajině
Průhledy na scenérii a horizonty Krkonoš
Výrazné zalesněné vymezující přírodní horizonty
Krajinársko-estetické hodnoty přírodních partií liniových doprovodů cest
jako výrazných zelených os krajinného prostoru
Přírodě blízké partie krajiny v koridorech vodotečí a ve vazbě na okraje
lesních porostů
Harmonické působení rozptýlené zástavby v krajinném rámci s absencí
měřítkově vybočujících staveb
Střední až velké měřítko členité krajiny
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Znaky kulturní
charakteristiky vč.
kulturních dominant
Znaky historické
charakteristiky

Krajinářsky působivé členění zemědělské krajiny severně od Rokytnice
n.J. společně se zachovalým systémem cestní sítě
Cenná architektura (kostel, radnice v Rokytnici n.J.)
Dochovaná struktura ploch zemědělské krajiny (pole, meze, lesy,
remízky)
Částečně dochovaná historická síť většiny cest a silnic vč. alejí
Přítomnost drobné sakrální architektury
Kompaktní zástavba Horní Rokytnice n.J. s navazující volnější strukturou
zástavby
Hodnotná tradiční zástavba – roubené a poloroubené objekty
Sjezdové trati a lanovky

V posuzovaném území se také významně uplatňují antropogenní tvary reliéfu. Tento
fenomén je úzce spjat s několik století trvajícím osídlením a využíváním Krkonoš. Zde se jedná
zejména o struktury vzniklé zemědělskou a těžební činností. Se zemědělskou činností souvisí
přítomnost kamenných snosů, teras, valů, hrobek s těžební činností pak přítomnost šachet, štol
či hald. Agrární tvary reliéfu se zásadním způsobem uplatňují při vymezení, ohraničení či
členění daného území. Patří mezi významná místa pro uchycování vegatace, která hraje roli
rozptýlené zeleně. S ohledem na historicky ukončenou etapu zemědělského využívání Krkonoš
je jejich stav konečný a nově již nevznikají. Také haldy po těžební činnosti patří v krajině
Krkonoš k místům, kde se uplatňuje nárůst rozptýlené zeleně (KRNAP 2010). V území jsou
časté i doprovodné porosty dřevin podél stávajících i bývalých cest, mezí a kamenných hrobek,
které vznikaly vynášením a hromaděním kamenů z políček. Vznik či výsadba doprovodných
dřevin podél cest je činností v území stále přetrvávající (např. výsadba dřevin v okolí Chaty pod
lipami).
V okolí Rokytnice nad Jizerou jsou zachovány zejména kamenné snosy a liniové valy
s doprovodnými dřevinami a úvozy bývalých či stávajících cest, jejich největší koncentrace je
v okolí Stážníku a v okolí Kostelní cesty.
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Obr. 12: Doprovodné dřeviny podél vysokého počtu liniových snosů či cest, pohled směrem na
Strážník

Koncentrace agrárních tvarů v území dotčeném posuzovaným záměrem je nízká (viz. obr. 12).
V trase LD „B“ se nachází 2 agrární tvary (snosy) s výskytem doprovodných dřevin (označení
4, 5 v obr. 13) a jeden liniový kamenný snos bez výskytu dřevin (označení 3 v obr. 13), do
vlastních snosů zasahováno nebude, podpěry lanové dráhy budou umístěny mimo vlastní
tělesa snosů, nicméně bude nutné odstranit dřeviny, které se na snosech vyskytují. V trase LD
„A“ se nachází také 2 agrární tvary (snos, resp. odval bez přítomnosti dřevin, viz. obr. 10, a
liniový kamenný snos, resp. val poblíž botanické lokality V303B, z větší části také bez
přítomnosti dřevin). Ani do těchto agrárních tvarů přímo zasahováno nebude. Podpěry LD „A“
budou umístěny mimo tyto tvary. Umístění kamenných snosů a valů v posuzované lokalitě
uvádí obr. 13.
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Obr. 13: Pohled na posuzovanou lokalitu

Obr. 14: Vyznačené antropogenní tvary reliéfu nacházející se v posuzovaném území
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C.II.7. Obyvatelstvo

Lokalita se nachází na okraji zástavby Rokytnice nad Jizerou, v katastrálním území Horní
Rokytnice nad Jizerou a Rokytno v Krkonoších. Jedná se o okraj města v místní části Zákoutí,
dále o enklávu V Tajchách (resp. okolí Chaty pod lipami) a okraj Rokytna. Většina území je
využívána k zemědělskému hospodaření, jako pastviny. Celkově se v okolí, které by mohlo být
ovlivněno záměrem nachází cca 20 objektů určených k bydlení, pro rodinnou rekreaci či jako
ubytovací zařízení.
C.II.8. Hmotný majetek

Realizací stavebního záměru nepředpokládáme dotčení hmotného majetku.

C.II.9. Kulturní památky

V prostoru stavebního záměru se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky ani jiné
nemovité památky. V blízkém okolí se nenacházejí ani národní kulturní památky, archeologické
památkové rezervace, městské a vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Stavební záměr je situován v území ovlivňovaném lidskou činností. Posuzovaná lokalita se
nachází na území Libereckého kraje, v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a Rokytno v
Krkonoších. Jedná se o okraj města Rokytnice nad Jizerou. Stavební záměr bude umístěn
v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Nadmořská výška lokality se pohybuje
okolo 620 – 780 m n. m.

Zájmová lokalita se nachází v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše – Karkonosze, spadá
do významného ptačího území (Important bird area - IBA) Krkonoše a je součástí Evropské
ekologické sítě EECONET.
Lokalita leží v evropsky významné lokalitě Krkonoše (CZ0524044) a ptačí oblasti
Krkonoše (CZ0521009).
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V prostoru stavebního záměru se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky ani jiné
nemovité památky. V blízkém okolí se nenacházejí ani národní kulturní památky, archeologické
památkové rezervace, městské a vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny.
Stavební záměr bude probíhat v okrajové části Rokytnice nad Jizerou.

Sesuvy nejsou v nejbližším okolí stavebního záměru evidovány. Díky relativně stabilnímu
podloží nepředpokládáme vznik či aktivaci sesuvů v zájmové lokalitě.
Dle odvozené mapy radonového indexu ČR leží tato oblast v území, které je řazeno do
kategorie se středním radonovým indexem.

Lokalita se nachází mimo záplavová území, pouze nástupní stanice ve variantě II a III se
nachází v území rozlivu Černého potoka.
Na dotčeném území se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže.
Kvalita ovzduší je v oblasti Krkonoš dobrá. Jedná se o lokalitu, která se nachází na okraji
města Rokytnice nad Jizerou, kde v letním období je silniční provoz pouze minimální, v zimním
období je přilehlé centrální parkoviště pro Rokytnici nad Jizerou plně využíváno. Vzhledem
k výsledkům rozptylové studie lze konstatovat, že imisní limity v zájmové lokalitě nebudou
překračovány.

Lokalita leží mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod CHOPAV Krkonoše.

Posuzovaný záměr si vyžádá zásah do vodních toků. V rámci realizace zasněžovacího
systému budou vybudovány dva jezové objekty sloužící k odběrům vod v Černém a Huťském
potoce. Dále bude část Černého potoka zatrubněna v maximální délce 40 m s pomocí tzv.
Benešových rámů se snahou přiblížit charakter dna alespoň polopřirozenému stavu. Spodní
část bezejmenného potoka ve spodní části sjezdové trati LD „B“ bude přes zimu zakryta.
Nástupní stanice LD „A“ ve variantě II a III se bude nacházet v území rozlivu Černého potoka.

Vegetaci v lokalitě stavebního záměru představují luční porosty, které jsou využívány ve
většině jako pastviny. Tyto porosty lze řadit spíše k intenzivně obhospodařovaným loukám.
V území jsou vymezeny tři botanické lokality s udávaným výskytem zvláště chráněných druhů
(V303A-B). Do těchto lokalit však nebude zasahováno.
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Během prováděných inventarizačních průzkumů (Véle 2011) byla zjištěna přítomnost běžných
rostlinných druhů. Nebyl prokázán výskyt žádného zvláště chráněného druhu. Zaznamenán byl
kozlík výběžkatý bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia), který je řazen dle
Červeného seznamu (Procházka et al. 2011) mezi druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Záměr bude vyžadovat kácení dřevin rostoucích mimo les.

V zájmovém území se vyskytuje hercynská fauna. Fauna v okolí posuzovaného záměru
obsahuje běžné taxony. Průzkumy byly zaměřeny na výskyt bioindikačních skupin, v tomto
případě byli zvoleni střevlíci (Carabidae), pavouci (Araneae), vodní bezobratlí a ptáci.
V území byla zaznamenána celá řada druhů, ze zvláště chráněných druhů dle vyhlášky
395/1992 Sb., v platném znění zde bylo zaznamenáno celkem 7 druhů. Jedná se o ohrožené
druhy – čmelák (Bombus sp.), ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a o druhy silně ohrožené – chřástal polní (Crex crex),
ještěrka živorodá (Lacerta viviparia) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

Lokalita je hodnotná z hlediska krajinného rázu. V širším okolí stavebního záměru jsou cennými
mj. rozptýlená zástavba bez velikostně vybočujících staveb, přítomnost mimolesní rozptýlené
zeleně, remízků, stromořadí, solitérních stromů, kamenných snosů. Zde lze upozornit na
obnovování a novou výsadbu stromořadí v okolí Chaty pod lipami.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERSTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Vlivy na zdraví obyvatel můžeme hodnotit jako málo významné až nevýznamné. V souvislosti
s realizací stavebního záměru připadá v úvahu pouze negativní vliv hluku a emisí. Dokument
Posouzení vlivu na veřejné zdraví je uveden v příloze 12.

Hluk
V rámci hlukové studie byla posouzena hluková zátěž okolní obytné zástavby z provozu
lanových drah a technologie zasněžování a jejich vliv na veřejné zdraví. Modelované hodnoty
hluku jsou podlimitní.
Nejvyšší hladiny hluku při provozu lanových drah lze očekávat v blízkosti pohonné stanice,
vratné stanice a dále pak v těsné blízkosti podpěr. U lanových drah tohoto typu lze očekávat ve
vzdálenosti 20 m od pevné pohonné stanice hladiny hluku 50 dB, u vratné napínací stanice lze
ve vzdálenosti 20 m očekávat hladiny hluku 48 dB a 10 m od podpěry (o výšce 12 m) lze
očekávat hladinu hluku 54 dB. Z toho vyplývá, že obytná zástavba by měla být situována
nejlépe 20 m od pohonné stanice a vratné napínací stanice a cca 10 a více metrů od podpěr.

Nejkritičtějšími místy navrhovaného záměru je obytná zástavba v blízkosti podpěr P2 (varianty I
a II), P5 (varianta I) LD „A“. U varianty I se nejbližší obytná zástavba nachází cca 15 m od
podpěry P2 a 20 m od podpěry P5. U varianty II se nachází nejbližší obytná zástavba od
podpěry P2 ve vzdálenosti cca 15 m.
Limity pro ekvivalentní hladiny akustického tlaku by měly být dodrženy i v případě varianty I a II.
Pohonná stanice u všech variant je umístěna při horní výstupní stanici v blízkosti lesa,
dostatečně vzdálená od obytné zástavby.
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Na základě vypracované hlukové studie pro variantu III lze stanovit odborný odhad vlivu variant
I a II na lidské zdraví. Ačkoli jsou hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku u varianty III
LD „A“ podlimitní, bylo by vhodné realizovat variantu, která neprochází v těsné blízkosti obytné
zástavby.

Znečištění ovzduší
U imisního zatížení předmětné lokality jsou příspěvky z předpokládané související dopravy a
provozu na novém parkovišti a z provozu roleb hluboce pod stanovenými imisními limity na
ochranu zdraví. Lze usuzovat, že mezi jednotlivými variantami nebude výrazného rozdílu,
neboť zde se rozdíl může projevit pouze v rozdílné ploše sjezdových tratí, kterou budou
upravovat rolby. I při navýšení kapacity parkoviště poblíž nástupní stanice LD „B“ z cca 100 na
cca 143 automobilů nedojde k překročení platných imisních limitů.

Psychosociální a ekonomické vlivy
K narušení psychické pohody může docházet v období výstavby posuzovaného záměru, kdy by
mohlo docházet ke zvýšení prašnosti, hlukové zátěže a emisí z dopravy v důsledku transportu
materiálů a odpadů ze nebo na staveniště.

Ačkoli jsou hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku u varianty III LD „A“ podlimitní, je
třeba zohlednit při výběru varianty i hledisko bezpečnosti. Trasa LD „A“ ve variantě III je vedena
přímo nad obytnou zástavbou. Z tohoto hlediska bylo by vhodné realizovat variantu, která tedy
neprochází v těsné blízkosti obytné zástavby.

Stavební záměr bude mít ve svém důsledku pozitivní ekonomický vliv – přinese další navýšení
pracovních příležitostí v Rokytnici nad Jizerou, které souvisí s výstavbou lanových drah, dojde
ke zkvalitnění nabízených služeb významného lyžařského střediska. Lze očekávat vyšší
návštěvnost a využívání stávajících ubytovacích kapacit.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Změny klimatu vyvolané realizací a provozem posuzovaného záměru se nedají předpokládat.

Malé vlivy na kvalitu ovzduší můžeme očekávat v etapě výstavby, kdy může dojít ke
krátkodobému navýšení koncentrace tuhých znečišťujících látek jak na staveništi, tak na
příjezdových cestách. Tento negativní vliv bude však plně reverzibilní a omezený pouze na
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etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti lze účinně eliminovat
dodavatelskou kázní a dodržením opatření uvedených v kapitole D.IV.

Pro vyhodnocení vlivu stavebního záměru na ovzduší v období provozu byla vypracována
samostatná rozptylová studie (příloha 6). Ačkoliv tato rozptylová studie byla zpracována již
v roce 2011, podle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění, a s ohledem na
související prováděcí předpisy, nedojde v souvislosti s novým platným zákonem o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb. k žádným změnám a tuto rozptylovou studii lze použít. Rozptylová
studie byla zpracována pro variantu III. U dalších dvou posuzovanách variant (I, II)
předpokládáme stejné výsledky, neboť se neliší v kapacitě, ale pouze v ochylkách polohy
lanové dráhy LD „A“. I přes navýšení kapacity parkoviště z původních cca 100 na 143
automobilů nedojde k překročení platných imisních limitů a na kvalitě ovzduší v lokalitě se toto
navýšení neprojeví. Pro návštěvníky bude určeno 103 parkovacích míst, 40 parkovacích míst
pak bude určeno pro stálé obyvatele chat.
Mezi bodové zdroje provozované v rámci posuzovaného záměru bude patřit vytápění
provozních objektů, tyto zdroje budou k celkovými imisím přispívat minimálně. Výstavba
nového parkoviště pro cca 143 automobilů u nástupní stanice LD „B“ bude představovat plošný
zdroj emisí, dále bylo nutné počítat s liniovými zdroji, které zahrnují emise z výfukových plynů,
opět v rámci příjezdu na nově vybudované parkoviště, zvýšené příjezdy na stávající centrální
parkoviště a emise z pojezdů roleb, zásobování a odvozu odpadů.
Vypočtené koncentrace jsou na tak nízké koncentraci, že významněji neovlivní ani místa, pro
která jsou stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů (KRNAP) - dopad provozu
posuzovaného záměru bude v těchto místech již velmi nízký a imisní situace v těchto místech
nebude posuzovaným zdrojem významněji ovlivněna.

Na základě výpočtu očekávaných imisí vybraných emitovaných znečišťujících látek
v referenčních bodech bylo zjištěno, že očekávané emise z posuzovaného záměru nezpůsobí
překročení krátkodobých a dlouhodobých imisních limitů v okolí zdroje stanovených právním
předpisem.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné a vliv stavebního záměru na ovzduší tak
můžeme označit za zanedbatelný.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

K hodnocení byla použity hlukové studie vypracované pro vliv související dopravy a pro provoz
LD „A“ a „B“ včetně souvisejících provozních objektů technického zasněžování a provozu roleb
(příloha 5). Hlukové studie byly zpracovávány ve shodě s požadavky a ustanoveními nařízení
vlády č.148/2006 Sb., v platném znění, které však bylo k 31. 10. 2011 zrušeno a nahrazeno
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., přihlédnuto bylo i k příslušným normám z oblasti akustiky.
Vzhledem k tomu, že hlukové limity pro období provozu nebyly měněny, lze původní hlukové
studie bez výhrad použít.
V hlukových studiích je konstatováno, že hluk z dopravy i ze stacionárních zdrojů výrazně
neovlivní okolí ani chráněné prostory. Hladiny hluku související s realizací stavebního záměru
budou všechny pod limitní hygienickou hladinou hluku. Hluk z dopravy i ze stacionárních zdrojů
výrazně neovlivní okolí ani chráněné prostory. Hladiny hluku související s realizací stavebního
záměru budou všechny pod limitní hygienickou hladinou hluku. Počet a umístění sněhových děl
musí být v souladu s doporučeními v příslušných hlukových expertízách.

Hluková studie pro lanovou dráhu „A“ byla zpracována pro variantu III. Celkově lze zhodnotit,
že všechny navržené varianty budou obdobných vlivů. Nejkritičtějšími místy navrhovaného
záměru je obytná zástavba v blízkosti podpěr P2 (varianty I a II), P5 (varianta I) LD „A“. U
varianty I se nejbližší obytná zástavba nachází cca 15 m od podpěry P2 a 20 m od podpěry P5.
U varianty II se nachází nejbližší obytná zástavba od podpěry P2 ve vzdálenosti cca 15 m. I
přes výše uvedené by limity pro ekvivalentní hladiny akustického tlaku měly být dodrženy i v
případě varianty I a II. Pohonná stanice u všech variant je umístěna při horní výstupní stanici
v blízkosti lesa, dostatečně vzdálená od obytné zástavby.
K částečnému zhoršní hlukových poměrů může dojít v etapě výstavby, při provozu stavebních
mechanismů. Toto částečné zhoršení hlukové zátěže však bude pouze krátkodobé a plně
reverzibilní.
V souladu s výše uvedeným je možné konstatovat, že i negativní vlivy na zdraví obyvatelstva
v souvislosti s působením hluku nebudou významné.

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje z 8. 9. 2011 (č.j. KHSLB
20932/2011) vydaném k původní dokumentaci posuzovaného záměru ja konstatováno, že s
realizace stavebního záměru souhlasí. V rámci stavebního povolení pak bude předložena
aktualizovaná hluková studie posuzovaného záměru.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Lokalita není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krkonoše, ta
kopíruje hranice Krkonošského národního parku.

Lokalita

neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů. Poblíž posuzovaného parkoviště se

nachází místo odběru podzemních vod Sč VK Teplice – Rokytnice n. J. – Horní Rokytnice (ID
430 235). Druh využívání vod je uváděn jako komunální.

Zájmová lokalita se nachází mimo záplavová území při Q100. Pouze nástupní stanice LD „A“ ve
variantě II a III je umístěna v území, které může být zaplavováno vodou Černého potoka při
průtoku vyšším než Q100.
Posuzovaný záměr bude mít vliv na povrchové vody, neboť dojde k vybudování jezových
objektů na Černém a Huťském potoce, odkud bude čerpána voda potřebná pro zasněžování
sjezdových tratí. Tato voda bude čerpána do akumulačních nádrží. Údaje o potřebném
množství vody jsou uvedeny v kapitole B.II.2.
Negativní ovlivnění povrchových vod lze očekávat v souvislosti se zatrubněním Černého
potoka poblíž nástupní stanice LD „A“. Zde byl požadavek na délku zatrubnění oproti původním
60 m snížen na maximální délku 40 m. Zatrubnění bude provedeno pomocí tzv. Benešových
rámů. Do dna propustku budou pevně vsazeny větší kameny a v ploše dna dojde k rozvrstvení
substrátu obdobného přilehlým úsekům Černého potoka. Tím dojde k rozrůznění dna a jeho
přiblížení se přirozenému či alespoň polopřirozenému charakteru. Vzhledem k takto dlouhému
zatrubnění lze předpokládat zvýšení saprobity. Z tohoto důvodu doporučujeme rozdělit
požadované zatrubnění od dvou 20 m úseků s minimální vzdáleností 10 m mezi nimi.
Odběry z toků, kumulace, harmonogram odběrů
V okolí posuzovaného záměru se nacházejí další lyžařské areály, které obdobně odebírají vodu
z vodních toků – Černého a Huťského potoka. Stručná charakteristika odběrů povrchových vod
v nejbližším okolí záměru je podle sdělení věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu
(MěÚ Jilemnice) tato:
1) Odběr povolen MěÚ Jilemnice dne 24. 5. 2004 pro subjekt Udatný. Jedná se o odběr
z pravobřežního přítoku (PBP) Černého potoka pro účely zasněžování, cca 850 m nad
soutokem Černého potoka s Huťským potokem. Povolené množství není udáno, je zde pouze
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podmínka odpovídající Metodickému pokynu MŽP (Věstník 5, 1998) dodržení sanačního
průtoku Q330 pod odběrem.
2) Odběr povolen MěÚ Jilemnice dne 16. 10. 2006 pro subjekt Langer. Jedná se o odběr
z Huťského potoka pro účely zasněžování (U Modré hvězdy), cca 350 m nad soutokem
Černého potoka s Huťským potokem. Povolené množství činí 8 l/s, s podmínkou zachování
sanačního průtoku Q150 (130 l/s) pod odběrem.
3) Odběr povolen OkÚ Semily dne 1. 7. 2002 a následně povolení změněno MěÚ Jilemnice
dne 6. 8. 2012 pro subjekt Spartak Rokytnice, a.s. Jedná se o odběr z Huťského potoka pro
účely zasněžování, hned pod soutokem Černého potoka s Huťským potokem. Povolené
množství činí 40 l/s, s podmínkou zachování sanačního průtoku Q330 pod odběrem.
4) Odběr povolen MěÚ Jilemnice dne 6. 8. 2012 pro subjekt Spartak Rokytnice, a.s. Jedná se o
odběr z Huťského potoka pro účely závlahy tenisových kurtů, pod soutokem Černého potoka
s Huťským potokem (pozemek parc. č. 2398/11, k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou).
Povolené množství činí 0,5 l/s, s podmínkou zachování sanačního průtoku Q330 (86 l/s) pod
odběrem.
Další odběry jsou již od záměru vzdálené (Spartak - Černý potok 1,5 km nad soutokem aj.).
Situace odběrů je zřejmá z obrázku 15.
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Obr. 15: Odběry povrchových vod v okolí záměru
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Podle sdělení ČHMÚ Praha (2001 a 2013) předpokládáme (odběry neovlivněné) průtoky ve
zmíněných vodních tocích, jak uvádí tabulky 27, 28 a 29.
Tab. 27: M-denní průtoky, Černý potok, nad soutokem s Huťským potokem, l/s
M

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

355

364

Qm

286

171

84

62

50

43

39

35

32

29

26

22

19

Tab. 28: M-denní průtoky, Huťský potok nad soutokem s Černým potokem (odpočet), l/s
M

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

355

364

Qm

465

341

309

255

213

178

148

123

100

80

60

41

29

150

180

210

240

270

300

330

355

364

Qm

263

221

187

158

132

109

86

63

48

751

512

393

317

Huťský

potok

(Rokytnice)

pod

soutokem

s Černým

Tab. 29: M-denní průtoky,
potokem, l/s
M
30
60
90
120

Uvedené hodnoty ze sdělení ČHMÚ v podstatě odpovídají poměru částí relevantních ploch
povodí č.h.p. 1-05-01-012 a lze je tedy brát jako dlouhodobé průměry. Dlouhodobé průměrné
roční průtoky Qa v uvedených tocích jsou dle ČHMÚ tyto:
Huťský potok pod soutokem …………Qa…331,0 l/s
Černý potok, nad soutokem ………… Qa…99,0 l/s
V období, kdy je odběr používán k zasněžování (listopad – duben), lze průměrný průtok
v těchto tocích odhadnout na cca Q240, tj. cca 35 l/s u Černého potoka a 123 l/s u Huťského
potoka.
K možnému odběru tak zůstává nad soutokem u jmenovaných toků, při zachování průtoku
Q330 pod odběry
Huťský potok……………Q = 123 – 60 = 63 l/s
Černý potok……………. Q = 35 – 26 = 9 l/s
což se jeví pro odběry označené 1, 2, 5 a 6 jako postačující (odhlédneme-li od podmínky
zachování Q150 pod odběrem č. 2. Podle momentální situace lze tedy předpokládat odběr
z Černého potoka (č. 5) ve výši max. 9,0 l/s, odběr z Huťského potoka (č. 6) ve výši minimálně
11,0 l/s.
Pod soutokem obou drobných vodních toků by při současných maximálních odběrech 1
(uvažováno 10 l/s), 2, 5 a 6 zůstávalo k dalšímu možnému odběru, při zachování průtoku Q330
pod odběry
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

104

„LANOVÉ DRÁHY – UDATNÝ v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Q = 158 – (10 + 8+ 9 +11) – 86 = 34 l/s
Toto množství již stěží postačuje pro povolený odběr č. 3, Spartak Jilemnice ve výši 40 l/s a
situace může být ještě horší v suchých obdobích, při nedosažení uvažovaného Q240 v zimním
období.
Z uvedených kalkulací je zřejmé, že při současných odběrech 1, 2, 3, 5, 6 by byla situace
značně napjatá a zachování průtoku Q330 v Huťském potoce by mohlo být ohroženo. Vzhledem
k výše uvedené (kapitola B.II.2) vypočtené době zasněžování pro záměr (tj. odběry 5, 6) pouze
9,2 dne je však schůdným řešením dohoda zúčastněných subjektů s vytvořením časového a
množstevního harmonogramu odběrů povrchových vod. Jedná se o dvou- nebo vícestranný
obchodně-právní, resp. občansko–právní akt, jehož podmínky leží v podnikatelsko-konkurenční
rovině a jsou tak zcela mimo environmentální posuzování záměru ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb., v platném znění.
Situace je tedy řešitelná pouze kompromisní cestou, s respektováním podmínek příslušných
úřadů státní správy, zejména orgánu vodoprávního a orgánu ochrany přírody a krajiny. Přitom
je nutno mít na paměti, že povolená množství odběru povrchových vod v jednotlivých
rozhodnutích vodoprávních úřadů nejsou nároková a nelze tedy za všech podmínek odběr
v maximálním povoleném množství vyžadovat. Tato skutečnost je rovněž legislativně ošetřena
a to ustanovením §11 odst.2 vodního zákona, podle nějž nevzniká možnost náhrady „…za
nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství…“

Teoreticky vzato, není podle výše uvedeného vyloučeno, možné odběry pro záměr (9 a 11 l/s)
povolit, neboť dosud povolené odběry „2“ a „3“ se nachází pod místy odběrů „5“ a „6“ a
povrchové vody je v daných místech toků dostatek. S přihlédnutím k zásadě priority a konečně
i k etické stránce vydání budoucího individuálního správního aktu pro daný záměr však je
nutno doporučit povolení odběru menších množství, než je pro tento záměr zapotřebí. Jelikož
však ustanovení §12 vodního zákona neobsahuje relevantní důvod pro změnu vydaných
povolení subjektů „2“ a „3“, je situace řešitelná (jak je shora uvedeno) pouze kompromisem.
Výjimkou může být změna ve správním řízení o prodloužení platnosti povolení (§12 odst.4
vodního zákona). Doba platnosti povolení je však u dotčených oprávněných osob uvedena
pouze v případě odběru „3“ (Spartak) a to do 31.7.2022.
Při respektování potřeby zachování sanačních průtoků Q330 ve zmíněných profilech toků
tak lze pro budoucí množstevní harmonogram současně prováděných odběrů v průměrně
vodném roce doporučit maximální hodnoty odebíraných množství v období listopad až duben
podle tabulky 30:
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Tab. 30: Doporučená maximální množství při současném odběru povrchových vod

Subjekt

1, Udatný

Povolený
maximální odběr,
l/s
Neuvedeno

Doporučený
maximální odběr,
l/s
5,0

5, Udatný

-

4,0

6, Udatný

-

15,0

2, Langer

8,0

8,0

3, Spartak

40,0

40,0

Poznámka

Odběr z PBP Černého potoka
Záměr-odběr
z Černého
potka, požadováno 9 l/s
Záměr-odběr
z Huťského
potoka
nad
soutokem.
Celkový odběr bude 19 l/s
Odběr z Huťského potoka
nad soutokem, dle povolení
Odběr pod soutokem, dle
povolení

V suchém období, při snížených průtocích je ale nutno výši těchto odběrů (pokud vůbec budou
možné) alikvotně redukovat.
Co se týče časového harmonogramu odběrů, tento může pokrýt maximální množství odběrů,
požadovaných všemi zúčastněnými subjekty, ale za podmínky výstavby (či rozšíření)
stávajících akumulačních nádrží. Vlastní odběry v maximální výši potom mohou probíhat
v průběhu celého roku, zvláště v období zvýšených průtoků ve vodních tocích, ad hoc.
Výstavba akumulačních nádrží ale představuje investiční opatření u oprávněných subjektů,
které je dle stávající legislativy nevynutitelné.
Objemy těchto (rekonstruovaných) akumulačních nádrží u odběrů „1“, „2“ a „3“ by měly zajistit
v ideálním případě výrobu sněhu pro první vysněžení o výšce 0,2 m a to bez potřeby odběrů
vody v době vysněžování. Obecně by se jednalo o zvětšení stávajících akumulačních nádrží u
daného subjektu na celkový objem ve výši
V = F . 0,2 . 0,6
kde V…………….doporučený celkový objem akumulačních nádrží u subjektu, m3

Z předloženého lze tedy uzavřít, že napjatou hydrologickou situaci lze u jednotlivých odběratelů
průběžně řešit
-

snížením současně prováděných odběrů v jednotlivých případech (tabulka 6)

-

zvýšením objemů akumulačních nádrží na výše uvedený celkový objem V, m3

-

snížením plochy, u které je nutno umělé zasněžování

případně dalšími opatřeními. Tato opatření byla u daného záměru ve fázi přepracování
dokumentace EIA vesměs provedena a proto lze záměr z vodohospodářského hlediska
doporučit k realizaci.
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Ke snížení odběrů vody z vodních toků v období s maximálními požadavky na zasněžování,
tedy zejména v období začátku lyžařské sezóny, a případně i v období s nízkou sněhovou
pokrývkou během zimy, dojde v souvislosti s vybudováním akumulačních nádrží posuzovaného
záměru. Provozovatel bude schopen počáteční zasněžování dotovat právě z akumulačních
nádrží, které budou naplněny během období zvýšených průtoků. Obdobně je tomu v areálu
Modrá hvězda – Bahýnka, který pro potřeby zasněžování má rovněž vybudovanou akumulační
nádrž.
Vzhledem k tomu, že zimní sezóna začíná pro všechny areály stejně (odběratelé Spartak,
Modrá hvězda – Bahýnka i Skiservis Udatný), budou posuzovaný záměr a skiareál Modrá
hvězda – Bahýnka využívat vodu z akumulačních nádrží a přímé odebírání vody bude využívat
pouze Spartak. V mezidobí, kdy zasněžovat není třeba nebo nelze (pokud není mráz), nebude
čerpat vodu Spartak, ale se zachováním minimálního zůstatkového průtoku bude doplňována
voda do akumulačních nádrží. Nepředpokládáme tedy současné odběry vody z vodních toků u
všech subjektů zároveň.
Vliv na podzemní vody
U daného záměru lze předpokládat mírný vliv na množství, případně kvalitu podzemních vod
v území.
Negativní vliv na množství podzemních vod spočívá v částečném omezení vsaku srážkových
vod v důsledku zpevněných či zastavěných ploch v území. Teoreticky by bylo možno uvažovat
o hodnotách dle tabulky 31.
Tab. 31: Omezení vsaku zastavěnými plochami v území
Skutečná
plocha
2
m

Popis

Součinitel
odtoku
φ

red.
odtok PV Recipient
plocha
max. povrchových vod
2
m
l/s

Střechy objektů (obslužné
objekty LD, objekt čerpací
stanice vody a kompresoru)
Parkovací plocha
(polopropustná plocha)

cca 200

0,900

180

2,3 Okolní pozemky
(travnatá plocha)

1747

0,700

1222,9

Nepropustná plocha
nástupních a výstupních stanic
LD „A“ a LD „B“

cca 800

0,900

720

15,5 Bezejmenná
vodoteč a
následně Huťský
potok
9,1 Okolní pozemky
(travnatá plocha)

Hodnoty max. odtoku povrchových vod (PV) z těchto objektů (o který by maximálně mohl být
vsak ochuzen), uvedené v tabulce 29 byly vypočteny dle vztahu
Q = F . φ . 127 . 10-4,
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kde:
Q……………….

odtok povrchových vod, l/s

F……………………. skutečná plocha objektů, m2
Φ…………………… součinitel odtoku
Dle uvedených výpočtů by mohlo jít o ochuzení vsaku ze směrodatného 15- minutového deště
v celkové výši 26,9 l/s, ročně potom (při úhrnu srážek 1 300 mm – údaj ČHMÚ) o 2 760 m3/rok.
Ve skutečnosti o takovéto ochuzení zdaleka nepůjde, neboť velká část srážek, spadlých na tyto
objekty bude v souladu s ustanovením §20 vyhl.č. 501/2006 Sb. opět vsakována na místě, jak
je v tabulce uvedeno. Dešťová voda bude ze střech objektů svedena na okolní zatravněné
plochy, kde dojde k vsaku. V zimním období v době tání sněhu bude voda z přírodní sněhové
pokrývky i technického sněhu svedena po povrchu do nejbližší vodoteče tj. do Černého potoka
u dolní stanice LDA a do bezejmenné vodoteče, která sleduje dolní polovinu sjezdové tratě
LDB a dále do Huťského potoka.
Redukovaná plocha uvedených objektů činí celkem 2 122,9 m2, což činí z plochy sjezdovek
(112 000 m2) pouhých 1,9%. Vzhledem k tomuto i k výše uvedeným poměrům je zřejmé, že
k ovlivnění množství podzemních vod realizací záměru prakticky nedojde.
Negativní vliv záměru na kvalitu podzemních vod by bylo možno očekávat zejména u
parkovací plochy (F = 1 747 m2) pod dolní nástupní stanicí LD „B“. Znečištění povrchu
parkovací odstavné plochy se při normálním provozu neočekává vzhledem k technickému
stavu osobních vozidel, odpovídajících vesměs normě EURO IV nebo vyšší. Dle technických
podmínek provozu vozidel na veřejných komunikacích není dovolen provoz vozidel s úkapy
ropných látek – takovéto vozidlo nesmí být provozováno tzn. nesmí jezdit po veřejných
komunikacích.
Přesto lze s odkazem na princip předběžné opatrnosti (§13 zákona č. 17/1992 Sb.) doporučit
realizaci zpevněného povrchu parkoviště, s dešťovou kanalizací, ukončenou odlučovačem
lehkých kapalin (OLK).

Dešťové vody ze zastavěných ploch a objektů budou volně stékat na povrch a zasakovat.
Odtokové poměry jsou podrobně podrobně popsány v kapitole B.III.2. V souladu s kapitolou
B.III.2 lze konstatovat, že vliv nadzemních objektů na zvýšení eroze v jejich okolí, vsakovací
poměry či průtoky ve vodních tocích budou oproti stávajícímu stavu minimální, prakticky žádné.
Další vlivy na jakost vody
Potenciální riziko kontaminace vod může souviset se špatným stavem strojů a vozidel, které se
budou podílet na vlastní výstavbě, případně nedodržováním základních povinností,
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stanovených pro provoz nákladních vozidel. Během technického zasněžování nebudou
přidávány žádné chemické ani jiné přísady.
Vliv na podzemní vody může být spojen pouze s havarijními stavy. Při provádění prací zde
bude věnována maximální pozornost zamezení vzniku havárií.
Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako nejvýznamnější možný zdroj ovlivnění vodních zdrojů
havárie zejména při výstavbě (případně při provozu lanové dráhy – provoz roleb atd.). Je třeba
dodržet navržených opatření v kapitole D.IV k omezení vzniku havárie, případně k jejímu
rychlému odstranění.
Vliv na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje lze při dodržení správných postupů zamezení
vzniku havárií a opatření z kapitoly D.IV a všech legislativních podmínek označit jako
nevýznamný.

V případě požadavku příslušného vodoprávního úřadu bude pro samotnou stavbu (i umístění
zařízení staveniště) zpracován podrobný havarijní plán.

D.I.5. Vlivy na půdu
Realizací stavebního záměru dojde k trvalému či dočasnému záboru půdy náležející do
zemědělského půdního fondu a bude tedy třeba jejich trvalé odnětí ze zemědělského půdního
fondu (ZPF). Zábory ZPF budou spojeny s výstavbou horních a dolních stanic lanových drah a
jejich obslužných objektů, čerpací stanice pro technologii zasněžování a parkoviště.

Celkové zábory ZPF budou ve všech variantách stejné, neboť rozměry objektů lanových drah,
včetně obslužných objektů, a parkoviště se nemění.

Trvalé zábory ZPF pro výstavbu nástupní stanice LD „A“ v jednotlivých variantách budou
stejné, odlišovat se budou pouze umístěním na jednotlivých pozemcích. Celkový trvalý zábor
ZPF pro vybudování nástupní stanice LD „A“ a obslužných objektů bude cca 370 m2.
Pozemky dotčené ve všech variantách spadají do třídy ochrany zemědělské půdy II., resp. do
třídy II. a V. ve variantě I. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají
v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Jedná se o půdy
pouze podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné.
V platném územním plánu města Rokytnice nad Jizerou jsou parcely 803/2 a 803/5 vymezeny
jako plochy občanského vybavení – nástupy na lanovky a vleky.
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Celkový trvalý zábor ZPF pro výstupní stanice LD „A“ a „B“ s příslušenstvím, nástupní stanici
„B“, parkoviště a čerpací stanici pro umělé zasněžování bude 2550 m2. Tento zábor bude pro
všechny varianty stejný.
Všechny dotčené pozemky spadají do třídy ochrany zemědělské půdy V, resp. IV. Jedná se o
půdy většinou zemědělsky postradatelné. V platném územním plánu města Rokytnice nad
Jizerou jsou jednotlivé plochy vymezeny jako plochy pro občanské vybavení – nástupy na
lanovky a vleky, resp. plochy dopravní infrastruktury – vybavení.
Velikost parkoviště u nástupní stanice LD „B“ byla řešena invariantně, využívá celé rozlohy
vymezené platným územním plánem Rokytnice nad Jizerou pro plochy dopravní infrastruktury
– vybavení, tedy 1700 m2. Jak bylo výše uvedeno, záměr neovlivní odtokové podmínky,
nebudou překročeny imisní ani hlukové limity. I z těchto důvodů je využití celé plochy pro
parkoviště únosné a přijatelné.
Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd z PUPFL (pozemky určené k plnění
funkcí lesa).

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá znečištění půdy v zájmovém území. V období
realizace ale nelze vyloučit únik paliva či olejů ze stavební techniky a automobilů v případě
havárie. Při dodržení opatření uvedených v kapitole D.IV bude riziko kontaminace a znečištění
půdy omezeno na minimum. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož se stavební záměr
nachází v ochranném pásmu KRNAP, území sítě NATURA 2000 a v okolí navazujícím na
místa realizace stavebního záměru jsou evidovány významné botanické lokality.

V souvislosti s etapou výstavby lanové dráhy je třeba zmínit rovněž zvýšené riziko eroze půdy,
ke které by mohlo dojít vlivem pohybu stavebních mechanismů a výkopových prací. Veškeré
plochy zbavené vegetace budou ihned ozeleněny – viz kapitola D.IV. Pohyb stavebních
mechanismů však bude omezen na minimum, některé stavební práce budou provedeny
pomocí vrtulníku. Zvýšená eroze půdy se tudíž v období realizace stavebního záměru
nepředpokládá.
V souvislosti s možným znečištěním půd v období výstavby či v období realizace záměru je
třeba dodržovat opatření uvedená v kapitole D.IV. Za této podmínky bude možné ovlivnění půd
vlivem realizace záměru minimální.

Vliv na půdu lze při dodržení správných postupů a opatření z kapitoly D.IV označit jako
akceptovatelný.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality se
nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývací prostor, chráněné
ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle zákona č.
44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).
V posuzovaném území se nachází poddolovaná územní plocha pro dobývání měděné rudy.
Přímo v posuzovaném území, resp. v okolí LD „A“ se nachází štola Rybníky (7922), kde se
dobývala měděná ruda, a deponie Horní Rokytnice – šachtice 2, 8, 9 (8730, 8731, 8732) (druh
deponie – odval). Deponie 2 a 9 se nacházejí v lesním porostu, který je označený jako
botanická lokalita V303B, deponie 8 v území stávající pastviny. Dobývání zde bylo ukončeno.

Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.

Podzemní zdroje vod mohou být výstavbou dotčeny pouze v případě havárie spojené s únikem
ropných látek a dalších látek nebezpečné povahy, které jsou škodlivé vodám. Havárie jsou
řešeny v kapitole D.III. předkládané Dokumentace.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Flóra
Posuzované území představují většinou pastviny či luční společenstva, svým původem úzce
vázaná na činnost člověka. Přes vegetační sezónu je většina pozemků využívána k pastvě
dobytka, dle aktuálních průzkumů mají pastviny i louky tendenci přechodu spíše k intenzivně
obhospodařovaným loukám. Prokázán byl výskyt běžných druhů rostlin. Nebyl prokázán výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin. Zaznamenán byl výskyt kozlíku výběžkatého bezolistého
(Valeriana excelsa subsp. sambucifolia) ve spodní části lanové dráhy „A“. Tento druh je řazen
dle Červeného seznamu (Procházka et al. 2011) mezi druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Dle platného územního plánu města Rokytnice nad Jizerou se v posuzovaném území či jeho
blízkosti nacházejí tři evidované botanické lokality V303A-C. Do lokalit V303A a V303C nebude
záměr zasahovat. Lokalita V303A bude sousedit s okrajem sjezdové tratě. Podél okraje V303C
povede trasa podzemních rozvodů vody, elektřiny a tlakového vzduchu, západně od lokality
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V303C bude umístěna i jedna z akumulačních nádrží. Při dodržení zákazu vjezdu stavební
techniky do těchto lokalit nepředpokládáme jejich negativní ovlivnění.
Ve variantě I protne LD „A“ okrajovou část lokality V303B. Vzhledem k umístění lanové dráhy a
jejího ochranného pásma mimo lesní pozemky a vzhledem k umístění stožárů lanové dráhy
zcela mimo toto území, nebude tato botanická lokalita dotčena ani ve variantě I. Varianta II a III
do této lokality nezasahují. Ze zvláště chráněných je zde uváděn výskyt lilie zlatohlávku (Lilium
martagon), který dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, spadá mezi druhy ohrožené.
Tento druh nebyl v trase lanové dráhy „A“ během terénních průzkumů prokázán. Podle
nálezové databáze NDOP (© AOPK ČR, 2013) je výskyt druhu udáván z lesních pozemků
botanické lokality V303B, tedy z území mimo sjezdovou dráhu i trasu lanové dráhy „A“.
Realizací posuzovaného záměru dojde ve fázi výstavby k narušení vegetace v místech
výkopů pro stožáry lanových drah, nástupních a výstupních stanic lanové dráhy a uložení
kabelu a na ploše parkoviště. Podzemní kabel, který bude vést pod LD „A“ je vhodné vést
mimo botanickou lokalitu V303B. Na plochách sjezdových tratí k odstranění vegetace nedojde.
Ve fázi provozu lanových drah a sjezdových tratí tratí lze očekávat ovlivnění pozměněnou
výškou, délkou trvání a fyzikálními charakteristikami sněhové pokrývky. Sněhová pokrývka na
sjezdových tratích má vyšší vodní hodnotu zhutněného sněhu, delší dobu tání sněhu a s tím
spojenou vyšší vlhkost porostů na sjezdových tratích. Technický sníh odtává o 2 – 6 týdnů
později (Flousek et Harčarik 2009). Banaš et al. (2005) zjistil na sjezdových tratích
v Jeseníkách rozdíl v odtávání sněhu mezi sjezdovou tratí a přirozeným prostředím až o tři
týdny. Následné zkrácení vegetační sezóny a nižší teplota půdy se však výrazně nepromítaly
do struktury a vitality vegetace.
Plochy sjezdových tratí vykazují nižší druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně
kvetoucích druhů (Wipf et al. 2005). Z Lysé hory v Krkonoších uvádí Špatenková (1995) vyšší
zastoupení jednoděložných druhů vytvářejících zapojené porosty. Vzhledem ke vhodnému
stávajícímu obhospodařování během vegetační sezóny, konkrétně pastvě dobytka, lze
předpokládat, že pohybem dobytka po lokalitě vznikají gapy, ve kterých je uchycování nových
semenáčků, včetně dvouděložných, možné.
Při nedostatečné vrstvě sněhové pokrývky lze očekávat mechanická narušení vegetace
používáním sněžné techniky (rolby) a samotnými lyžaři.

Vzhledem k charakteru vegetace a způsobu obhospodařování území během vegetační sezóny
nepředpokládáme významnější vlivy posuzovaného záměru na flóru území.
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V území nástupní stanice LD „A“ ve variantě I, poblíž Černého potoka, byl zaznamenán
ojedinělý výskyt invazní křídlatky japonské (Reynoutria japonica). Další invazní druhy rostlin
nebyly v území zjištěny. Před počátkem stavebních prací je třeba tento výskyt ve spolupráci
s Krajským úřadem Libereckého kraje či Správou KRNAP odborně zlikvidovat.

Realizace posuzovaného záměru vyžaduje i kácení dřevin rostoucích mimo les, zejména ve
spodních částech obou lanových drah a v okolí enklávy „V Tajchách“. Výstavba nástupní
stanice „LD A“ ve variantě I bude vyžadovat kácení celkem cca 85 dřevin, z nichž 7 dřevin je
větších obvodu 80 cm v prsní výšce. Výstavba nástupní stanice „LD A“ ve variantě II bude
vyžadovat kácení celkem cca 37 dřevin, z nichž opět 7 dřevin je větších obvodu 80 cm v prsní
výšce. Výstavba nástupní stanice „LD A“ ve variantě III bude vyžadovat kácení celkem cca 32
dřevin, z nichž opět 7 dřevin je větších obvodu 80 cm v prsní výšce. Největší kácení tedy
představuje varianta I co do počtu dřevin, neboť do počtů bylo zahrnuto i zmlazení olší a bříz
v území s obvodem menším 30-ti cm a výsadbu v okolí Chaty pod lipami. S přihlédnutím k
dřevinám vyžadujících povolení ke kácení a jejich kvalitativním charakteristikám lze jako
nejhorší variantu označit variantu III.
Dále bude nutné ve všech variantách pokácet cca 51 dřevin, z nichž je 12 průměru většího 80ti cm v souvislosti s přemostěním Černého potoka a 81 dřevin, z nichž je 51 průměru většího
80-ti cm v souvislosti s výstavbou lanové dráhy „B“. Nutné bude i odstranění křovin rostoucích
roztroušeně v území sjezdových tratí.

Pro kácení dřevin rostoucích mimo les bude nutné zajistit povolení ve smyslu § 8 odst. 1 a 3
zák. 114/1992 Sb., v platném znění.

Fauna
Bezobratlí
Z hlediska výskytu bezobratlých byl průzkum zaměřen na střevlíky (Carabidae), pavouky
(Araneae) a vodní bezobratlé.
Na lokalitě převažovaly eurytopní druhy střevlíků, dále byly přítomny druhy vázané na alespoň
přirozenému stavu blízké habitaty, zaznemenán nebyl žádný zvláště chráněný druh či druh, na
nějž by výstavba a zimní provoz lanových drah a sjezdových tratí měl významnější vliv.

Při průzkumu pavouků bylo zjištěno celkem 26 druhů, které úspěšně přežívají v polokulturních i
antropicky narušených prostředích. Nebyl nalezen žádný zvláště chráněný, ohrožený či
bioindikačně významný druh. Všechny zjištěné druhy pavouků žijí hojně i na okolních
obdobných biotopech, které nebudou výstavbou zasaženy a jejich výskyt tedy nebude narušen.
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V odběru z Černého potoka byly zaznamenány 3 druhy uvedené v Červeném seznamu
ohrožených druhů České republiky. Ohrožená ploštěnka druhu Crenobia alpina, která zde patří
k dominantním organismům, téměř ohrožená pošvatka druhu Isoperla oxylepis a jepice druhu
Baetis melanonyx. Ze složení společenstva, výskytu vláknitých řas v toku a z pozorování v
terénu patrné občasné zatížení splaškovými vodami. V odběru z Huťského potoka byl
zaznamenán 1 druh uvedený v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky, téměř
ohrožená jepice Baetis melanonyx.
Společenstva obou toků jsou částečně narušena antropickými vlivy. Jedná se o kombinovaný
vliv splaškových vod a morfologických úprav. Poškození společenstva, které může nastat
stavebními úpravami, však bude rychle nahrazeno znovuosídlením z vyšších částí toku. K
poškození společenstva vodních bezobratlých odběrem vody by nemělo dojít za předpokladu,
že bude voda odebírána při průtocích vyšších než Q 355. To by mělo být zajištěno technickým
řešením odběrových míst. Dále je nutné sledovat zanášení nádrží a provádět čištění od
naplaveného materiálu. Pokud nastane rozvoj vláknitých řas v nádrži, je nutné je mechanicky
odstraňovat. V žádném případě nesmí být používány chemické prostředky. Při dodržení výše
uvedených opatření nebude mít posuzovaný záměr výraznější vliv na vodní bezobratlé
v území.
Z dalších bezobratlých byl v posuzovaném území zaznamenán výskyt čmeláků rodu Bombus.
Jedná se o zvláště chráněný druh dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění. V rámci
výstavby doporučujeme přítomnost ekodozoru, v případě zaznamenání hnízda čmeláků v místě
výkopových prací lze navrhnout jejich transfer.

Vliv zatrubnění
Vliv zatrubnění Černého potoka na společenstva vodních bezobratlých, resp. na rybí
společenstva lze minimalizovat zachováním přirozeného dna Černého potoka. Z důvodu
snížení saprobity doporučujeme rozdělit požadované zatrubnění od dvou 20 m úseků
s minimální vzdáleností 10 m mezi nimi.

Obojživelníci a plazi
Během terénních průzkumů byly zaznamenány některé zvláště chráněné druhy – ohrožená
ropucha obecná (Bufo bufo),

silně ohrožení ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) a slepýš

křehký (Anguis fragilis), předpokládat lze výskyt kriticky ohrožené zmije obecné (Vipera berus).
Pokud budou zemní práce prováděny mimo jarní období (mimo období rozmnožování) a
vzhledem k tomu, že nebudou likvidovány agrární snosy a valy, které často poskytují úkryt
plazům, bude vliv na obojživelníky a plazy minimální.
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Ptáci
Během ornitologického průzkumu bylo v posuzovaném území zaznamenáno celkem 33 druhů
ptáků, z nichž 3 se řadí mezi druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění. Jedná se o ohroženéhé ťuhýka obecného (Lanius collurio) a vlaštovku obecnou
(Hirundo rustica) a silně ohroženého chřástala polního (Crex crex).

Na vlaštovku obecnou nebude mít posuzovaný záměr žádný vliv.
Hnízdění ťuhýka obecného bylo zaznamenáno v keři růže šípkové ve spodní polovině sjezdové
trati „A“. Odstranění keřů a dalších dřevin rostoucích mimo bude nutné načasovat do období
říjen až duben, kdy se ťuhýci na dotčeném území nevyskytují. Dále by bylo vhodné provést
náhradní výsadbu keřových porostů mimo plochy sjezdových drah.

Posuzované území patří mezi jádrová území výskytu chřástala polního v Krkonoších. Vliv
posuzovaného záměru na chřástala polního lze rozdělit na vlivy ve fázi výstavby a vlivy ve fázi
provozu.
Hnízdní biotop chřástala polního nebude fází výstavby lanových drah výrazně dotčen. Aby
nedocházelo k rušení chřástala v jeho hnízdním biotopu, je třeba načasovat fázi výstavby
především mimo období rozmnožování. Chřástali na hnízdiště přilétají koncem dubna a
v květnu, odlet na zimoviště probíhá v září až říjnu. Období rozmnožování probíhá zhruba od
konce května do července, přítomnost mláďat lze zaznamenat až do září. Vlastní stavbou
dojde k pouze zanedbatelnému záboru stanovišť výstavbou záměru v území vymezené jádrové
oblasti.

Samotná

přítomnost

lanové

dráhy

nezpůsobí

opuštění

území.

V souladu

s doporučenými termíny seče porostů s výskytem chřástala na konec července, resp. na
polovinu srpna, lze doporučit začátek stavebních prací v území s prokázaným výskytem (v
okolí prameniště) načasovat právě od poloviny srpna. V tomto případě se jedná o výstavbu
podpěr lanové dráhy „B“, konkrétně o podpěry P2 – P9, podpěry P6 – P9 lanové dráhy „A“ a
výstupní stanice obou lanových drah. Výstavbu nástupních stanic lanových drah vzhledem
k jejich návaznosti na osídlené území a jeho využívání (stávající parkoviště u nástupní stanice
LD „B“ je využíváno pro provoz motokár) lze zahájit již na počátku stavební sezóny, stejně tak i
výstavbu podpěr LD „A“ P1 – P5.
Důležitým faktorem ovlivňujícím výskyt chřástala je přítomnost mokřin, pramenišť a drobných
krajinných struktur (kamenné snosy, vrbové křoviny) vhodných jako náhradní refugia po
případném pokosení luk (Koubová 2012), tyto struktury povětšinou v území zůstanou.
Podle pomocné tabulky pro hodnocení významnosti vlivů záměrů na chřástala (Koubová 2012)
pro dobu výstavby záměru je:
významnost paramentru rozlohy záboru

0 (zábor pro stavby bude do 1 ha)
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doba trvání vlivu

+ (krátkodobý jednorázový)

výsledek vlivu záměru na lokalitu/populaci 0 (k fragmentaci biotopu/populace nedojde,
rušení v okolí bude nulové až zanedbatelné
díky načasování stavebních prací, mortalita
nulová)
pravidelnost výskytu

++ (pravidelný)

početnost v olivněné lokalitě

+ (střední) (až 4 volající samci v roce 1997,
2002, KRNAP 2013)

lokalizace v územní jednotce

+ (na okraji souvislého výskytu)

kumulativní vlivy

0 (žádné)

Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi provozu žádný vliv na populaci chřástala polního
v území, neboť provoz lanových drah bude pouze v zimním období.

Vlivy umělého zasněžování
Během zimního provozu bude využíváno umělé zasněžování. Uměle vytvořený sníh díky své
struktuře odtává pomaleji než sníh přirozený, a to o 2 – 6 týdnů později. Tento jev by teoreticky
mohl na chřástaly negativně působit nepřímo, opožděním fenologických fází rostlin.
Pro účely zhodnocení vlivu zasněžování byl v okolí Rokytnice proveden orientační průzkum
zasněžovaných a nezasněžovaných luk (Véle 2011). Ačkoli se nejednalo o vědecky relevantní
výzkum (počty porovnávaných ploch), jeho výsledky naznačují, že mezi oběma typy sjezdovek
neexistují ve výšce rostlin a množství biomasy rozdíly. Posun ve fenologii rostlin byl zkoumán i
v dalších studiích (Banaš et al. 2010, Skuhravá 2008), kdy bylo zjištěno, že počáteční
opožděný fenologický vývoj vegetace sjezdových tratí se během vegetační sezóny postupně
srovnává s vývojem vegetace mimo sjezdové tratě. Banaš et al. (2005) konstatoval, že
následné zkrácení vegetační sezóny a nižší teplota půdy se však výrazně nepromítaly do
struktury a vitality vegetace.
Zasněžována bude pouze cca jedna pětina souvislých lučních společenstev, jež se
v bezprostředním

okolí

záměru

nacházejí.

Chřástaly

ovlivňuje

především

správné

obhospodařování lokality, důležitý je doporučený posun termínu seče až na polovinu srpna.
Stav lokalit, resp. vegetace lze ovlivnit zejména pomocí agroenvironmentálních programů. Vliv
umělého zasněžování lze hodnotit jako nulový.

Zásah do stanoviště
Realizací záměru ani v jedné z navrhovaných tras nedojde k přímému poškození (likvidaci)
jedinců. Záměr způsobí nepatrný zábor jejich habitatu (instalace betonových patek k podpěrám
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lanových drah). Vzhledem k tomu, že areál bude provozován pouze v zimním období, nebude
docházet k ovlivnění populace chřástala polního během provozu.
Během fáze výstavby dojde k narušení habitatu chřástala polního v důsledku stavební činnosti.
Vzhledem k rozloze lučních ploch se bude jednat pouze o drobné narušení, které bude
minimalizováno vhodným načasováním stavebních prací. Výstavba podpěr lanových drah
nebude z pohledu chřástala nijak znatelná. Rovněž přítomnost lanové dráhy nezpůsobí
opuštění území, což je zřejmé např. na loukách v okolí vleku na Studenově.

Hluk, vyrušování
V prostředí musí být ptáci schopni odlišit jejich vlastní zpěv od ostatních druhů a hluku (Dooling
1982). Zpěv je důležitý pro odlišení druhu, formování páru, námluvy, označení teritoria,
oznámení nebezpečí, potravních zdrojů (Knight 1974, Labbekoorn et Ripmeester 2007).
Výzkumem bylo prokázáno, že pro detekci zpěvu musí být jeho intenzita silnější než hluk
v pozadí o 18 – 20 dB (Dooling 1982). Za negativní je obecně pro ptáky považován kontinuální
hluk o intenzitě 60 dB (Dooling, Popper 2007), některé luční druhy citlivě reagují už na hodnotu
42 dB (Waterman et al. 2004).
V souladu s doporučenými termíny seče porostů s výskytem chřástala na konec července,
resp. na polovinu srpna, lze doporučit začátek stavebních prací v území s prokázaným
výskytem (v okolí prameniště) načasovat právě od poloviny srpna. V tomto případě se jedná o
výstavbu podpěr lanové dráhy „B“, konkrétně o podpěry P2 – P9, podpěry P6 – P9 lanové
dráhy „A“ a výstupní stanice obou lanových drah. Výstavbu nástupních stanic lanových drah
vzhledem k jejich návaznosti na osídlené území a jeho využívání (stávající parkoviště u
nástupní stanice LD „B“ je využíváno pro provoz motokár) lze zahájit již na počátku stavební
sezóny, stejně tak i výstavbu podpěr LD „A“ P1 – P5. V průběhu stavebních prací bude
vyloučeno využívat osvětlení sjezdové trati „B“.
Areál bude provozován pouze v zimním období, tím bude vliv na chřástala polního vyloučen.
Udržovací práce lanové dráhy „B“ budou probíhat mimo období rozmnožování chřástala
polního, nebude využíváno osvětlení sjezdové trati. Těmito opatřeními bude případný vliv na
chřástala polního minimalizován.

Harmonogram výstavby ve vztahu k chřástalovi polnímu
Část stavby

Období stavby

Podpěry LD „B“ P2 – P9

od poloviny srpna

Podpěra LD „B“ P1

celá stavební sezóna

Podpěry LD „A“ P6 – P9

od poloviny srpna

Podpěry LD „A“ P1 – P5

celá stavební sezóna

Výstupní stanice LD „A“

od poloviny srpna
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Výstupní stanice LD „B“

od poloviny srpna

Nástupní stanice LD „A“

celá stavební sezóna

Nástupní stanice LD „B“

celá stavební sezóna

Savci
Vzhledem k charakteru a umístění záměru nepředpokládáme negativní vliv záměru na
populace savců vyskytujících se na území posuzovaného záměru.

Vliv osvětlení
V Rokytnici nad Jizerou jsou tři sjezdové tratě s instalovaným osvětlením pro večerní lyžování
(viz. kap. B.I.4). Z dalších lyžařských center se nachází 4,5 km jihovýchodně od Rokytnice
osvětlení pro večerní lyžování na sjezdovce Kamenec v Jablonci nad Jizerou a cca 9 km
východně sjezdová trať Hromovka a Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně.
V rámci vlivu večerního osvětlování sjezdových tratí lze předpokládat, že může docházet
k ovlivňování místních populací zejména větších druhů ptáků, největší vliv je uváděn na
tetřevovité, menší druhy ptáků si na osvětlení a s ním spojené rušení hlukem zvykají. Banaš et
al. (2006) neprokázal přímý vliv zimního provozu osvětlených a neosvětlených sjezdových tratí
na hnízdící populace většiny ptáků. To může souviset zejména s načasováním toku,
obhajováním teritoria a hnízdění většiny druhů až po skončení lyžařské sezóny.
Další studie Brychtová et al. (2005) se zabývaly osvětlením sjezdových tratí v Krkonoších.
Z této studie vyplývá, že v rámci osvětlení sjezdových tratí je třeba řešit minimalizaci
vyzařování světla, zejména technickými opatřeními omezujícími svícení nežádoucími směry
(např. instalace doplňujících clonících prvků na svítidle – horizontální lamely s individuálním
naklápěním, vnitřní lamely před hořákem výbojky, doplňující třístranné clony). Dále je nutné
používat nižší intenzitu osvětlení, kde jsou doporučena minima na úrovni 0,3 luxu a střední
intenzita do 0,5 lx. Doporučeno je používat oranžových sodíkových výbojek.
Výhodou svahu s navrhovaným osvětlením je jeho jihozápaní orientace a umístění v blízkosti
Rokytnice nad Jizerou, resp. v nižších polohách údolí. Vzhledem k umístění nepředpokládáme,
že by osvětlení mělo stírající vliv na siluetu Lysé hory či Kotle, tedy nejvýraznějších dominant
uzavírajících údolí, ve kterém se Rokytnice nachází.
Nelze předpokládat ani kumulativní vliv s osvětlením sjezdových tratí ve Špindlerově Mlýně.
Kumulativní vlivy lze předpokládat pouze se stávajícími osvětlenými sjezdovými tratěmi
v Rokytnici nad Jizerou, zejména s Modrou hvězdou – Bahýnky. Při dodržení nízkých intenzit a
barvy osvětlení lze tyto vlivy považovat za minimální.
Podle Plánu péče pro KRNAP a jeho ochranné pásmo (Flousek 2010) lze akceptovat v každém
z hlavních šesti rekreačních středisek maximálně 1 sjezdovou dráhu s umělým osvětlením, a to
to nadmořské výšky max 910 m n.m. Posuzovaný záměr se nachází v nadmořské výšce 620 –
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780 m. V případě povolení umělého osvětlení LD „B“ je tedy nutné ukončit provozování
umělého osvětlení podél lyžařských vleků Skiservis Udatný – Rokytka a Skiservis Udatný –
Koupaliště 1 a 2, které provozuje investor námi posuzovaného záměru. A zároveň je nutné
vytvořit dohodu o ukončení provozování umělého osvětlení lyžařského vleku Modrá hvězda –
Bahýnka.

Ekosystémy
Realizací posuzovaného záměru ve fázi výstavby dojde k zásahům do břehových porostů
Černého potoka, vodního prostředí Černého a Huťského potoka, lučních porostů a pastvin, do
drobných porostů dřevin vyskytujících se rozvolněně v lokalitě. Zásahy do těchto stanovišť
budou v případě dodržení zmírňujících opatření přijatelné a nebudou mít významný vliv na
jednotlivé ekosystémy.
Riziko pro jednotlivé ekosystémy představuje zavlékání nepůvodních druhů, z invazních druhů
byla v území zaznamenána křídlatka japonská, kterou je nutné před započetím prací
zlikvidovat.
Další z rizik může představovat eroze, toto lze snížit vhodnými pracovními postupy a
následným opětovným zatravněním narušených míst vhodnou osevní směsí, nejlépe místní
provenience.

V rámci výstavby posuzovaného záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se
zejména o břehové porosty Černého potoka, výsadbu dřevin v okolí enklávy „V Tajchách“ a
shluk dřevin na snosu v dráze LD „B“ a porost dřevin ve spodní části LD „B“. Pro tyto dřeviny
bude potřeba zajistit povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 odst. 1 a 3
zák. 114/1992 Sb., v platném znění.
Při stavebních činnostech (výkopy) je třeba dbát zvýšené opatrnosti na kořenový systém
stávajících okolních dřevin. Je nutné dodržet opatření na ochranu dřevin vycházející z normy
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je
nutné stromy chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, ve výjimečných
případech je nutné opatřit kmen pomocí vypolštářovaného bednění z fošen vysokým nejméně 2
m. Je nutné aby ochranné bednění či plot zakrývali také kořenové náběhy!! Při zásahu do
kořenové zóny stromu (např. hloubení jam, výkopů) bude výkop proveden ručně, bude třeba
dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k mechanickému poškození kořenového systému. Při
výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm. Dále je nutné zabránit tomu,
aby v blízkosti dřeviny nebyla půda zhutňována např. pojezdy stavební techniky nebo
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výkopovým materiálem. Veškerá porušení těchto opatření mohou vést k vážnému poškození
kořenového systému a celkovému úhynu stromu.
Kácení bude provedeno v období mimo vegetační sezónu (od října do dubna).

K vyhodnocení vlivů realizace stavebního záměru na oblasti sítě Natura 2000 bylo vypracováno
posouzení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění (příloha 8). Byl vyhodnocen vliv na jednotlivá
stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL Krkonoše, resp. PO
Krkonoše.

V období provozu předpokládáme opět pouze mírné akceptovatelné vlivy na ekosystémy.
Období provozu je vázáno pouze na zimní období. Vlivy budou spojeny zejména s odběrem
vod z Huťského a Černého potoka. Z tohoto důvodu je třeba dodržet mimimální povolený
zůstatek průtoku vod v Huťském a Černém potoce.
Další vlivy na ekosystémy mohou souviset se zasněžováním sjezdových tratí, změnami výšky a
fyzikálních vlastností a prodloužením trvání sněhové pokrývky. I toto vlivy lze považovat
vhledem k umístění záměru a charakteru vegetace za akceptovatelné.

D.I.8. Vlivy na krajinu

S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný
ráz je řešeno v samostatné příloze č. 7 této dokumentace.
Jelikož charakter stavebního záměru v jednotlivých variantách je velmi podobný, v základních
rysech tak představuje i obdobný vliv stavby na krajinný ráz. Následující tabulky dávají přehled
identifikovaných hlavních znaků přírodních, kulturních a historických a vizuálních charakteristik
a významnost vlivu posuzovaného záměru na tyto charakteristiky.
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Tab. 32: Identifikace a klasifikace přírodních znaků krajinného rázu a určení míry vlivu záměru na
tyto znaky
Vliv na identifikované znaky
Identifikované hlavní znaky přírodní
charakteristiky

+ pozitivní zásah
o žádný zásah
x slabý zásah
xx středně silný zásah
xxx silný zásah
xxxx stírající zásah

Poloha místa NS na jihozápadním úpatí Lysé
hory, která je typickou modelací terénu
Krkonoš.
Přítomnost plošných prvků lesní zeleně.
Krajinotvorný prvky – lesy se zbytky přírodě
blízkých porostů v horních partiích svahů.
Přítomnost trvalých travních porostů
Přítomnost lesních ploch a lesních okrajů
lemujících otevřené louky.
Dominance smrkových kultur v lesích.
Přítomnost mimolesní rozptýlené zeleně,
remízků, skupin stromů, stromořadí a solitérů
Přítomnost vodních toků s vegetačními
doprovody.
Přítomnost botanických lokalit.
Huťský potok s jeho přítoky.
Černý potok

O
X
X
X
X
O
XX
XX
X
X
XX

Tab. 33: Identifikace a klasifikace kulturních a historických znaků krajinného rázu a určení míry
vlivu záměru na tyto znaky
Vliv na identifikované znaky
Identifikované hlavní znaky kulturní a
historické charakteristiky

+ pozitivní zásah
o žádný zásah
x slabý zásah
xx středně silný zásah
xxx silný zásah
xxxx stírající zásah

Cenná architektura (kostel a radnice
v Rokytnici n.J.)
Dochovaná struktura ploch zemědělské krajiny
(pole, meze, lesy, remízky)
Částečně dochovaná historická síť většiny cest
a silnic vč. alejí
Přítomnost drobné sakrální architektury
Kompaktní zástavba Horní Rokytnice n.J.
s navazující volnější strukturou zástavby na
okrajích-rozptýlená zástavba na okraji (V
Rybníčkách)
Hodnotná tradiční zástavba – roubené,
poloroubené objekty v Rokytnici n.J.
Sjezdové trati a lanovky - Rokytno (stávající).
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Tab. 34: Identifikace a klasifikace vizuálních znaků krajinného rázu a určení míry vlivu záměru na
tyto znaky
Vliv na identifikované znaky
Identifikované hlavní znaky vizuální
charakteristiky

+ pozitivní zásah
o žádný zásah
x slabý zásah
xx středně silný zásah
xxx silný zásah
xxxx stírající zásah

Zřetelné vymezení krajinného prostoru
terénními liniemi, cestami, a okraji lesních
porostů.

X

Průhledy na scenérii a horizonty Krkonoš.

O

Výrazné zalesněné vymezující přírodní
horizonty.
Krajinářsko-estetické hodnoty přírodních partií
liniových doprovodů cest jako výrazných
zelených os krajinného prostoru
Přírodě blízké partie krajiny v koridorech
vodotečí a ve vazbě na okraje lesních porostů
Harmonické působení rozptýlené zástavby
v krajinném rámci s absencí měřítkově
vybočujících staveb
Kulturní dominanta kostelní věže a radnice
v Rokytnici n.J.
Střední až velké měřítko členité krajiny.
Lanovky a sjezdovky – narušené přírodního
charakteru některých partií technickými
stavbami
Krajinářsky působivé členění zemědělské
krajiny severně od Rokytnice nad J.společně
se zachovalým systémem cestní sítě.

O
XX
XX
XX
O
X
XX

XX

Na základě analýzy v příloze 7 (Vliv stavby na krajinný ráz) je možno konstatovat, že
navrhovaný záměr představuje v omezené míře rušivý zásah do zákonných kritérií a do
znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu, přičemž tento zásah je hodnocen jako
slabý až středně silný.
Po provedené

analýze lze konstatovat, že území dotčené posuzovaným záměrem se

vyznačuje některými význačnými znaky krajinného rázu, jako jsou např. význačná panoramata
a dynamická scéna okolní krajiny typické pro Krkonoše. V dotčeném krajinném prostoru však
nejsou přítomny znaky jedinečného a neopakovatelného významu. Z hodnocení vyplývá, že
posuzovaný záměr má na identifikované znaky hodnot území vliv slabý nebo střední a
neovlivní podstatným způsobem krajinná panoramata a nebude ani zasahovat do cenných
dílčích scenérií.
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Záměr tedy je v navrhovaném rozsahu z hlediska vlivu na krajinný ráz únosný a lze jej
realizovat. Jednotlivé varianty jsou z hlediska vlivu na krajinný ráz srovnatelné.

Podrobnější informace viz. příloha 7 (Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz).

V rámci vlivu na krajinný ráz lze vyhodnotit i vliv na antropogenní tvary reliéfu. V okolí
Rokytnice nad Jizerou převažují zejména liniové kamenné valy a hrobky s doprovodnými
dřevinami. Koncentrace agrárních tvarů v území dotčeném posuzovaným záměrem je nízká.
V trase LD „B“ se nachází 2 antropogenní tvary (snosy) s výskytem doprovodných dřevin a 1
liniový snos. V trase LD „A“ se nachází také 2 agrární tvary (snos, resp. odval bez přítomnosti
dřevin a liniový snos, resp. val poblíž botanické lokality V303B, z větší části také bez
přítomnosti dřevin). Do vlastních snosů a valů zasahováno nebude, podpěry lanových drah
budou umístěny mimo tyto tvary, nicméně bude nutné odstranit dřeviny, které se na snosech
vyskytují. Vliv posuzovaného záměru tak bude orientován na odstranění doprovodných dřevin a
lze ho vyhodnotit jako přijatelný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dotčení hmotného majetku nepředpokládáme.

Vliv na nemovité kulturní památky lze vyloučit, žádná nemovitá kulturní památka ani jiná
nemovitá památka se v prostoru stavebního záměru ani v blízkém okolí záměru nenacházejí.

Nepředpokládáme ve stavebním prostoru ani významné archeologické nálezy, avšak
upozorňujeme na ohlašovací povinnost investora ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči, v platném znění.
Paleontologické nálezy (dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
v zájmovém území nepředpokládáme.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Realizace posuzovaného záměru bude samozřejmě spojena s řadou vlivů na své okolí a
životní prostředí. Následující odstavce stručně shrnují závěry vlivů stavebního záměru na
jednotlivé složky životního prostředí.

Z hlediska hlukové zátěže bylo konstatováno, že hluk z dopravy a stacionárních zdrojů
výrazně neovlivní okolí ani chráněné prostory. Při dodržení podmínek uvedených v akustické
studii a opatření uvedených v kap. D.IV nebudou hladiny hluku překračovat limitní hodnotu
hluku v žádné z posuzovaných variant.
Z hlediska vlivů stavebního záměru na ovzduší bylo konstatováno, že zhoršení emisní situace
v lokalitě, i v případě navýšení kapacity parkoviště na cca 143 automobilů bude akceptovatelné
a vliv záměru na ovzduší můžeme označit za zanedbatelný. Všechny varianty budou ve vlivu
na ovzduší obdobné. Negativní vlivy spojené s etapou výstavby budou plně reverzibilní a
omezené pouze na etapu výstavby.
Z hlediska hodnocení vlivu na povrchové vody v souvislosti s odběry vod pro zasněžování
bude nutná v rámci zachování průtoku Q330 v Huťském potoce dohoda zúčastněných subjektů
s vytvořením časového a množstevního harmonogramu odběru povrchových vod tak, aby nebyl
požadovaný minimální průtok ohrožen. Tento stav byl již řešen v rámci přepracování
dokumentace pomocí zvýšení objemů akumulačních nádrží a snížením plochy, kterou bude
nutno uměle zasněžovat. Záměr lze tedy z vodohospodářského hlediska doporučit k realizaci.
Z hlediska vlivu na podzemní vody bylo konstatováno, že bude částečně omezen vsak
srážkových vod v důsledku zpevnění a zastavění ploch v území. Oproti nulové variantě však
budou změny minimální. Negativní vliv záměru na kvalitu podzemních vod by bylo možno
očekávat zejména u parkovací plochy pod dolní nástupní stanicí LD „B“. Znečištění povrchu
parkovací odstavné plochy se při normálním provozu neočekává vzhledem k technickému
stavu osobních vozidel, odpovídajících vesměs normě EURO IV nebo vyšší. Přesto lze
s odkazem na princip předběžné opatrnosti (§13 zákona č. 17/1992 Sb.) doporučit realizaci
zpevněného povrchu parkoviště, s dešťovou kanalizací, ukončenou odlučovačem lehkých
kapalin (OLK).

Při hodnocení vlivu realizace stavebního záměru na půdu bylo rovněž konstatováno, že
stavební záměr bude mít minimální vliv, zejména ve spojení s havarijními stavy. Zábory půdy
budou minimální, největší zábory – pro parkoviště a pro nástupní stanice lanových drah jsou již
v platném územním plánu vymezeny. Při dodržení všech zákonných povinností a opatření
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navržených v kapitole D.IV, kterými bude případné riziko havárie sníženo na minimum, nebude
realizace stavebního záměru znamenat negativní vliv. V souvislosti s etapou výstavby je nutné
zmínit rovněž riziko eroze půdy. Při dodržení navržených opatření v kapitole D.IV bude riziko
eroze sníženo na minimum a nebude mít významný negativní vliv. Hodnocené varianty záměru
jsou obdobného vlivu.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje se nepředpokládá.

Stavební záměr může znamenat negativní, nicméně akceptovatelný vliv na flóru zejména díky
stavební činnosti během etapy výstavby, kdy dojde k narušení až likvidaci vegetace v místech
výkopů pro jednotlivé prvky lanových drah a parkoviště. Během výstavby nedojde k zásahu do
populací zvláště chráněných druhů. Při stavebních pracích je třeba se vyvarovat zásahu do
botanických lokalit v území. Variantní řešení záměru jsou ve vlivu na flóru obdobná, varianta I
protíná luční okraj botanické lokality V303B, do lokality jako takové však stavebně zasahováno
nebude, neboť podběry lanové dráhy budou umístěny mimo tuto lokalitu a také kabelové
vedení povede mimo území botanické lokality.

Ve fázi provozu lanových drah a sjezdových tratí lze očekávat ovlivnění pozměněnou výškou,
délkou trvání a fyzikálními charakteristikami sněhové pokrývky. Při nedostatečné vrstvě
sněhové pokrývky lze očekávat mechanická narušení vegetace používáním sněžné techniky
(rolby) a samotnými lyžaři. Vliv na následný růst vegetace však lze vyloučit.

V rámci realizace posuzovaného záměru bude nutné provést rovněž kácení dřevin rostoucích
mimo les, zejména ve spodních částech lanových drah. V souvislosti s posuzovaným záměrem
dojde ke kácení cca 217 dřevin (z nich 70 nad 80 cm v prsní výšce) ve variantě I, cca 169
dřevin (z nich 70 nad 80 cm v prsní výšce) ve variantě II a 164 dřevin (z nich 70 nad 80 cm
v prsní výšce) ve variantě III.
Vliv realizace stavebního záměru na faunu lze rozdělit na několik částí. Opět z hlediska
variantního řešení jsou vlivy velice obdobné. Z hlediska výskytu bezobratlých byl průzkum
zaměřen na střevlíky (Carabidae), pavouky (Araneae) a vodní bezobratlé. Při dodržení
minimálních dovolených průtoků v Huťském a Černém potoce nebudou společenstva vodních
bezobratlých dotčena. Zaznamenán byl výskyt čmeláků (Bombus sp.).

Negativní vliv na obojživelníky a plazi nepředpokádáme, pokud bude období výstavby
načasováno mimo období jejich rozmnožování.
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Stěžejní bylo vyhodnocení vlivu realizace stavebního záměru na ornitofaunu. Během
ornitologického průzkumu byly v posuzovaném území zaznamenány tři zvláště chráněné druhy
– ohrožení ťuhýk obecný (Lanius collurio) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a silně
ohrožený chřástal polní (Crex crex). Pokud dojde k načasování výstavby jednolivých částí
lanových drah tak, jak je popsáno v kapitole D.I.7 a D.IV, nebude tento druh ve fázi výstavby
dotčen. Vliv záměru během provozu na chřástala nepředpokládáme, neboť provoz bude pouze
zimní.

Negativní vliv na savce není předpokládán.
Z hlediska hodnocení vlivu stavebního záměru na ekosystémy je možné konstatovat, že
v období realizace (etapa výstavby) dojde k zásahům do vodních toků Huťského a Černého
potoka a jejich břehových porostů, do lučních porostů a pastvin a menších porostů dřevin.
Zásahy do těchto stanovišť budou přijatelné a nebudou mít významný vliv na jednotlivé
ekosystémy. Rizika lze minimalizovat vhodnými pracovními postupy.
V období provozu předpokládáme vlivy spojené zejména s odběrem vod z Huťského a
Černého potoka. Z tohoto důvodu je třeba dodržet mimimální povolený zůstatek průtoku vod
v Huťském a Černém potoce. Dále lze očekávat vlivy související se zasněžováním sjezdových
tratí, změnami výšky a fyzikálních vlastností a prodloužením trvání sněhové pokrývky. I tyto
vlivy lze považovat za akceptovatelné.

Na základě hodnocení vlivu stavebního záměru na krajinný ráz lze konstatovat, že navrhovaný
záměr představuje částečně rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých
charakteristik krajinného rázu, přičemž tento zásah je hodnocen jako slabý až středně silný.
Z hodnocení vyplývá, že posuzovaný záměr neovlivní podstatným způsobem krajinná
panoramata a nebude ani zasahovat do cenných dílčích scenérií a je vyhodnocen jako
akceptovatelný. Vlivy jednotlivých variant budou obdobné.
Vlivy na agrární tvary reliéfu budou ve všech variantách obdobné a lze je považovat za
akceptovatelné, neboť nebudou mít na jednotlivé prvky destrukční vliv, dojde k odstranění
dřevin na nich rostoucích.

Vliv stavebního záměru na kulturní památky a hmotný majetek nepředpokládáme.

Přeshraniční vlivy nebyly identifikovány.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

S výstavbou a provozem záměru mohou souviset následující rizika:
-

Únik závadných látek (PHM, motorové oleje, apod.) při manipulaci s nimi nebo v důsledku
havárie

motorových

vozidel

či

stavebních

mechanismů

v důsledku

zanedbání

bezpečnostních předpisů či pravidel silničního provozu. Únik PHM je nejčastější
v případech plnění nádrží této mechanizace. V minulosti byly časté i úkapy olejů
z nákladních automobilů a těžké stavební mechanizace. V současné době však došlo
k výraznému zlepšení technického stavu strojového parku a klasické úkapy jsou tak méně
časté než tomu bylo dříve.
-

Únik závadných látek může nastat i v době zvýšených průtoků na vodních tocích jako
důsledek špatného uložení závadných látek na jednotlivých zařízeních stavenišť. Zde by
měla platit zásada, že na zařízeních stavenišť nebudou dlouhodobě tyto látky skladovány.
Uloženy by zde měly být pouze v době, kdy se s nimi bezprostředně pracuje (např.
penetrační nátěry betonových konstrukcí) a v minimálním množství.

-

Požár objektů nebo jejich částí v důsledku zanedbání či porušení protipožárních
předpisů.

Jako opatření je možno doporučit jak pro období výstavby vypracování havarijního plánu,
vyžadování dodržování předpisů pro manipulaci s látkami škodlivými vodám a chemickými
látkami a proškolení jak řídících pracovníků tak pracovníků provádějících vlastní realizaci. Na
základě našich zkušeností můžeme rovněž doporučit, aby zhotovitel stavby měl v rámci své
společnosti zavedený systém řízení životního prostředí, tzv. EMS (Enviromental Management
System), a aby na stavbě byl přítomný ekodozor. Tento systém kromě stanovení cílů, kterých
má být na úseku ochrany životního prostředí dosaženo, jasně definuje odpovědnost
jednotlivých pracovníků a určuje kontrolní mechanismy.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření ve fázi přípravy
V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy, dodrží investor veškerá
nařízení, opatření a navazující rozhodnutí dle platných legislativních předpisů – viz jednotlivé
kapitoly oznámení a tab. 1.

Dále bude nutné dodržovat opatření podle následující specifikace:
Opatření ve fázi přípravy:
Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval
nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.
Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude
zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.
V průběhu přípravných prací bude důsledně dbáno na likvidaci neoindigenofytů na
plochách zařízení stavenišť a deponiích zemin.
Před výstavbou bude zpracován havarijní plán tak, aby byly co nejvíce eliminovány možná
rizika znečištění vody či půdy v okolí stavebního záměru.
Před zahájením stavebních prací budou viditelně označeny botanické lokality V303A,
V303B a V303C tak, aby nedošlo ke vjezdu stavební techniky na tato území.
Provést výsadbu náhradních křovin (nejlépe růže šípkové) jako kompenzační opatření pro
ťuhýka obecného.
Opatření ve fázi realizace:
Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a
platných technických norem.
Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest po celou dobu probíhajících stavebních prací.
Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách
vždy v rozsahu nezbytně nutném.
Zařízení staveniště bude situováno na zpevněné plochy stávajících parkovišť.
Bude minimalizován pojezd stavební techniky v lokalitě, zejména v okolí botanických lokalit.
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Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo zamezeno
zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.
Při výkopových pracech souvisejících s umístěním systému zasněžování minimalizovat
riziko eroze použitím lehké výkopové techniky a následným řádným zhutněním výkopu,
zejména v okolí prameniště bezejmenného vodního toku v lokalitě V Rybníčkách.
Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.
Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
ihned odstraněno.
Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo budou
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření prachových
částic.
Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu.
Přebytečná výkopová zemina bude z místa odstraněna, nebude docházet k rozhrnování
nadbytečné zeminy po plochách sjezdových tratí.
Je nutné minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
Snížit délku zatrubnění Černého potoka na maximálně 40 m, nejlépe s rozdělením na
úseky 2 x 20 m s minimálním odstupem 10 m.
Při zatrubnění použít Benešovy rámy a zachovat přirozenému blízký charakter dna
Černého potoka použitím pevně vsazených větších kamenů a rozvrstvení materiálu
obdobného přilehlým úsekům toku.
Pro minimalizaci vlivů výkopů pro pokládku kabelů a rozvodů zasněžování nejprve území
oddrnovat a posléze opět drny uložit, aby bylo sníženo riziko eroze.
Kabelové vedení v trase LD „A“ vést mimo území botanické lokality V303B.
Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách.
Je třeba zabránit znečištění půdy případně vody jakýmkoli stavebním materiálem –
případný uniklý materiál bude okamžitě uklizen. Je třeba zabránit splavování případného
uniklého stavebního materiálu ze svahu do vodních recipientů.
Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace).
Na zařízení staveniště bude k dispozici dostatečné množství sanačního materiálu, který
bude bezodkladně použit v případě havárie.
Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů.
V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.
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Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. Při využití osévání ploch
následně po výkopových pracích a terénních úpravách využívat k osetí osivo místní
provenience, případně využít přísunu semen transportem sena z přilehlých porostů.
Na místech, na kterých dojde k narušení povrchu půdy, a/nebo budou realizovány dílčí
stavební objekty, je nutno monitorovat nástup nepůvodních druhů rostlin (neoindigenofytů)
a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody (Správa KRNAP) bude přistoupeno
v souladu s plánem managementových opatření k jejich likvidaci.
Budou použity stavební materiály nezávadné a šetrné k životnímu prostředí. Doporučujeme
při

výběrovém

řízení

upřednostnit

dodavatele

stavby,

který

má

zkušenosti

se

stavebními pracemi v chráněných územích.
Kácení bude provedeno v období mimo vegetační sezónu (od října do dubna).
Podpěry lanových drah budou umístěny ve vzdálenosti min 10 m od nejbližší obytné
zástavby.
Podpěry lanových drah budou umístěny mimo vlastní tělesa antropogenních tvarů reliéfu.
Realizace části stavebního záměru, konkrétně podpěr lanové dráhy „B“ P2 – P9, podpěr
lanové dráhy „A“ P6 – P9 a výstupních stanic obou lanových drah provádět až od poloviny
srpna s ohledem na přítomnost a období rozmnožování a vyvádění mláďat chřástala
polního (Crex crex).
Stavební činnost nebude probíhat za umělého osvětlení.
Při stavbě je třeba dodržet opatření na ochranu dřevin vycházející z normy ČSN 83 9061.
K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je nutné stromy chránit plotem, který by
měl obklopovat celou kořenovou zónu, ve výjimečných případech opatřit kmen pomocí
vypolštářovaného bednění z fošen vysokým nejméně 2 m. Při zásahu do kořenové zóny
stromu (např. hloubení jam, výkopů) bude výkop proveden ručně. Dále je nutné zabránit
tomu, aby v blízkosti dřeviny nebyla půda zhutňována např. pojezdy stavební techniky nebo
výkopovým materiálem! Je třeba zabránit jakýmkoli mechanickým, příp. chemickým
poškozením dřevin a půdního prostoru.
Dojde-li v průběhu stavebních prací k poranění kořenových náběhů, kmene či větví, je
nutné provést adekvátní ošetření stromu.
Při realizaci stavebních prací doporučujeme ustanovení funkce ekologického dozoru, který
bude dohlížet na řádné plnění podmínek na ochranu životního prostředí vzešlých z
jednotlivých fází legislativního procesu schválení stavebního záměru.
Opatření ve fázi provozu:
Na místech, na kterých dojde k narušení povrchu půdy, a/nebo budou realizovány dílčí
stavební objekty, je nutno monitorovat nástup nepůvodních druhů rostlin (neoindigenofytů)
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a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody (Správa KRNAP) přistoupit
v souladu s plánem managementových opatření k jejich likvidaci.
Odběry vod z Huťského a Černého potoka musí respektovat minimální zůstatkový průtok.
Je nutné sledovat zanášení akumulačních nádrží naplaveným materiálem a provádět jejich
čištění. Při rozvoji vláknitých řas v nádržích je nutné je odstraňovat mechanicky, v žádném
případě nepoužívat chemických prostředků.
Zachovávat nevyčerpatelný objem vodních nádrží v zimním i letním období do cca 5 %
jejich objemu.
V rámci systému zasněžování nepoužívat chemické přípravky, které by mohly zvýšit
eutrofizaci území.
Nevyužívat sjezdových tratí a lanových drah pro letní aktivity. Pokračovat dále
v obhospodařování lokality formou pastvy dobytka.
Provoz lanových drah bude vázán pouze na zimní období.
Udržovací práce lanové dráhy „B“ budou probíhat mimo období rozmnožování chřástala
polního.
Pro udržovací práce nebude využíváno osvětlení sjezdové trati v letním období.
Zamezit vyjíždění lyžařů mimo sjezdové trati do lesního porostu v severní části
posuzovaného území, např. instalací oplůtků.
Při osvětlení sjezdové dráhy „B“ využívat nízké, ale postačující intenzity osvětlení, ke
směrování osvětlení používat clonících a směrových prvků tak, aby bylo minimalizováno
světelné znečištění v širším okolí.
Ukončit provozování stávajícího osvětlení podél lyžařských vleků Skiservis Udatný –
Koupaliště 1 a 2, Skiservis Udatný – Rokytka a Modrá hvězda – Bahýnka.
Umístění sněhových děl a souběžný provoz sněhových děl volit tak, aby nedošlo
k překročení limitních hodnot hluku u nejbližších objektů hygienické ochrany.
Je třeba provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na
předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného
záměru na dané předměty ochrany (zde chřástal polní).

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Při zpracování Dokumentace jsme vycházeli z platné legislativy, souvisejících právních
předpisů, projekčních materiálů doložených investorem.
Pro zpracování Dokumentace jsme použili metodu přímého hodnocení výsledků
získaných z podkladových materiálů, terénních průzkumů a výsledků získaných modelovým
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zpracováním dílčích otázek. Prognózní zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí je
následně provedeno na základě znalosti stávajících podmínek a znalosti vývoje dané lokality,
který je dán realizací záměru. Kromě využití modelů (hluková studie) byl použit i expertní odhad
vycházející z našich zkušeností s obdobným typem staveb.
Záměr je předkládán ve třech variantách. Pro varianty byla stanovena velikost a
významnost jednotlivých identifikovaných vlivů.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu zpracování
dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie).
Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou
s vlastní výpočtovou metodou atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů
mohou také následně vzniknout v průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace
v důsledku precizace vstupních dat.
.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaná Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. hodnotí tři investorem navržené
varianty předkládaného záměru, variantu 1, 2 a 3.

1. varianta - lanové dráhy LD „A“, LD „B“ s příslušenstvím, parkoviště u nástupní stanice LD
„B“, akumulační nádrže, odběry vody z Huťského a Černého potoka, přemostění Černého
potoka
nástupní stanice LD „A“ umístěna na levém břehu Černého potoka, délka LD „A“ 828,1 m
2. varianta – lanové dráhy LD „A“, LD „B“ s příslušenstvím, parkoviště u nástupní stanice LD
„B“, akumulační nádrže, odběry vody z Huťského a Černého potoka, přemostění Černého
potoka
nástupní stanice LD „A“ umístěna na pravém břehu Černého potoka, délka LD „A“ 853,9 m
3. varianta – lanové dráhy LD „A“, LD „B“ s příslušenstvím, parkoviště u nástupní stanice LD
„B“, akumulační nádrže, odběry vody z Huťského a Černého potoka, přemostění Černého
potoka
nástupní stanice LD „A“ umístěna na pravém břehu Černého potoka, délka LD „A“ 844,6 m
Podrobný popis technického řešení variant je uveden v kapitole B.I.6. Navržené varianty jsou
navíc srovnány s variantou 0 (zachování současného stavu).

Uvedené aktivní varianty byly z posuzovaných hledisek porovnávány již v příslušných
kapitolách dokumentace, přehled variant je uveden v částech B.I.2 a B.I.6.

Celkové zhodnocení a srovnání variant následuje v této kapitole. Dílčí subkapitoly jsou
uvedeny dle jednotlivých položek hodnocených v rámci dokumentace EIA v kapitole D.
1) Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Hluk, znečištění ovzduší, psychosociální a ekonomické vlivy
Varianta 0
Ve variantě 0 můžeme uvažovat se stávajícími hodnotami hluku v dotčeném prostoru, které
nepřesahují limitní hodnoty. Nedojde k navýšení znečištění ovzduší. Varianta 0 nebude mít
za následek změnu na psychosociální charakteristiky. Pokud by nedošlo k vybudování
lanových drah, nedojde ke zvýšení pracovních míst a tím pádem by neuskutečnění záměru
mělo mírně negativní vliv na ekonomické charakteristiky území. Přesto však lze variantu 0
hodnotit spíše bez vlivu.
Vliv: 0
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Varianta 1
Umístění nástupní stanice LD „A“ je posunuto oproti zákresu v ÚPD tak, aby lanová dráha
ani její ochranné pásmo neprocházely přes stavební objekty. Podpěra lanové dráhy
označená jako P2 bude v blízkosti zástavby. Podpěra P5 je nejblíže ze všech variant
k budovám enklávy Chaty pod lipami.
Vliv na ovzduší bude shodný pro všechny varianty a lze jej označit jako minimální.
K narušení psychické pohody může docházet jednak v období výstavby posuzovaného
záměru, kdy by mohlo docházet ke zvýšení prašnosti, hlukové zátěže a emisí z dopravy
v důsledku transportu materiálů a odpadů ze nebo na staveniště.
V průběhu realizace i provozu záměru nejsou očekávány žádné významné sociální či
ekonomické vlivy. Realizace záměru může přinést do posuzované lokality nové pracovní
příležitosti. Ve variantě 1 je nástupní stanice lanové dráhy v největší vzdálenosti od obytných
budov, v blízkosti enklávy Chaty pod lipami se naopak lanová dráha obytným budovám
nejvíce přibližuje.
Vliv: -0,5

Varianta 2
Umístění nástupní stanice LD „A“ je posunuto oproti zákresu v ÚPD tak, aby lanová dráha
ani její ochranné pásmo nevedly přes stavební objekty. Nástupní stanice LD „A“ je umístěna
na pozemku p.č. 803/2. Podpěra lanové dráhy označená jako P2 bude v blízkosti zástavby.
Podpěra P5 je nejdále ze všech variant od budov enklávy Chaty pod lipami.
Vliv na ovzduší shodný pro všechny varianty lze označit jako minimální.
K narušení psychické pohody může docházet jednak v období výstavby posuzovaného
záměru, kdy by mohlo docházet ke zvýšení prašnosti, hlukové zátěže a emisí z dopravy
v důsledku transportu materiálů a odpadů ze nebo na staveniště.
V průběhu realizace i provozu záměru nejsou očekávány žádné významné sociální či
ekonomické vlivy. Realizace záměru může přinést do posuzované lokality nové pracovní
příležitosti.
Varianta 2 a její začátek prochází mezi obytnou zástavbou, v blízkosti enklávy Chaty pod
lipami je ve větší vzdálenosti než varianta 1.
Vliv: -0,5

Varianta 3
Umístění nástupní stanice LD „A“ je shodné s ÚPD. Nástupní stanice LD „A“ je umístěna na
pozemku p.č. 803/5. Lanová dráha LD „A“ a její ochranné pásmo zasahuje nad stavební
objekty. Limity modelované v hlukové studii jsou podlimitní.
Vliv na ovzduší shodný pro všechny varianty lze označit jako minimální.
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K narušení psychické pohody může docházet jednak v období výstavby posuzovaného
záměru, kdy by mohlo docházet ke zvýšení prašnosti, hlukové zátěže a emisí z dopravy
v důsledku transportu materiálů a odpadů ze nebo na staveniště.
V průběhu realizace i provozu záměru nejsou očekávány žádné významné sociální či
ekonomické vlivy. Realizace záměru může přinést do posuzované lokality nové pracovní
příležitosti.
Varianta III ve své počáteční fázi prochází přímo nad budovami, v blízkosti enklávy Chaty
pod lipami se nachází v největší vzdálenosti.
Vliv: -1

2) Vlivy na ovzduší a klima
Varianta 0
Ve variantě 0 nedojde k žádnému navýšení znečištění ovzduší.
Vliv: 0

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Vliv na ovzduší v investorem navržených variantách můžeme hodnotit pro všechny varianty
stejný – a to nevýznamný. Výstavba nového parkoviště bude mít vliv na mírné zvýšení
imisních hodnot, nicméně přírůstky budou nízké a na kvalitě ovzduší se projeví minimálně.
Nedojde k překročení imisních limitů.
Vliv: - 0,2

Na klima nebude mít realizace stavebního záměru vliv.

3) Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Varianta 0
Ve variantě 0 můžeme uvažovat se stávajícími hodnotami hluku v dotčeném prostoru, které
nepřesahují limitní hodnoty.
Vliv: 0

Varianta 1
Umístění nástupní stanice LD „A“ je posunuto oproti zákresu v ÚPD tak, aby lanová dráha
ani její ochranné pásmo neprocházely přes stavební objekty. Podpěra lanové dráhy
označená jako P2 bude v blízkosti zástavby. Podpěra P5 je nejblíže ze všech variant
k budovám enklávy Chaty pod lipami. Není dán předpoklad překročení hygienických limitů.
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Varianta 2
Umístění nástupní stanice LD „A“ je posunuto oproti zákresu v ÚPD tak, aby lanová dráha
ani její ochranné pásmo nevedly přes stavební objekty. Nástupní stanice LD „A“ je umístěna
na pozemku p.č. 803/2. Podpěra lanové dráhy označená jako P2 bude v blízkosti zástavby.
Podpěra P5 je nejdále ze všech variant od budov enklávy Chaty pod lipami. Není dán
předpoklad překročení hygienických limitů.

Varianta 3
Umístění nástupní stanice LD „A“ je shodné s ÚPD. Nástupní stanice LD „A“ je umístěna na
pozemku p.č. 803/5. Lanová dráha LD „A“ a její ochranné pásmo zasahuje nad stavební
objekty. Limity modelované v hlukové studii jsou podlimitní.
Vliv: - 0,5

4) Vlivy na povrchové a podzemní vody
Varianta 0
Varianta 0 nebude mít žádný vliv na povrchové a podzemní vody.
Vliv: 0

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Vliv na povrchové a podzemní vody můžeme hodnotit souhrnně pro všechny navržené
varianty, neboť ve všech variantách bude odběr vod z Huťského a Černého potoka stejný.
Oběry budou nastaveny tak, aby nebyl ohrožen požadovaný minimální průtok vodních toků.
Vliv: -1

5) Vlivy na půdu

Varianta 0
Nulová varianta nebude mít vliv na půdy.
Vliv: 0

Varianta 1
Vliv na půdu můžeme hodnotit souhrnně pro všechny navržené varianty jako nevýznamný za
předpokladu dodržení všech legislativních předpisů a navržených opatření na ochranu půd
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(zejména týkajících se možných havarijních stavů). Ve variantě 1 dojde k menšímu záboru
pozemku spadajícího do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
Vliv: -0,1

Varianta 2
Varianta 3
Vliv na půdu můžeme hodnotit souhrnně pro všechny navržené varianty jako nevýznamný za
předpokladu dodržení všech legislativních předpisů a navržených opatření na ochranu půd
(zejména týkajících se možných havarijních stavů).
Vliv: -0,2

6) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Varianta 0
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
V žádné hodnocené variantě neočekáváme negativní vliv realizace stvaby na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
Vliv: 0

7) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Varianta 0
Nulová varianta nebude mít vliv na faunu, flóry a ekosystémy.
Vliv: 0

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Stavební záměr může znamenat negativní, nicméně akceptovatelný vliv na flóru a faunu
zejména díky stavební činnosti během etapy výstavby, jednotlivé varianty nebudou
zasahovat do porostů botanických lokalit v území. Ve fázi provozu lze očekávat obdobný,
minimální vliv všech variant na charakteristiky sněhové pokrývky. Vliv na chřástala polního
bude ve fázi výstavby ve všech variantách stejný, ošetřit jej lze vhodným načasováním
stavebních prací.
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V rámci realizace posuzovaného záměru bude nutné provést rovněž kácení dřevin
rostoucích mimo les, i zde jsou jednotlivé varianty co do množství a kvality kácených dřevin
obdobné, pouze varianta 3 byla vyhodnocena jako mírně horší.
Vliv: -0,2

8) Vlivy na krajinu
Varianta 0
Stávající stav nebude mít žádný vliv na krajinu.
Vliv: 0

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Na základě hodnocení vlivu stavebního záměru na krajinný ráz lze konstatovat, že
navrhovaný záměr představuje částečně rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků
jednotlivých charakteristik krajinného rázu, přičemž tento zásah je hodnocen jako slabý až
středně silný. Vlivy jednotlivých variant budou obdobné.
Vlivy na agrární tvary reliéfu budou ve všech variantách obdobné.
Vliv: -0,5

9) Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Varianta 0
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
V žádné hodnocené variantě nepředpokládáme negativní vliv na hmotný majetek.
Vliv: 0

Výsledné pořadí variant z hlediska jejich vlivu na životní prostředí znázorňuje tabulka 33.
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Tab. 35: Výsledné porovnání variant záměru (pozitivní vliv: +, negativní vliv: -, rozmezí +1 - -1)
VLIV
1

varianta 0

varianta 1

varianta 2

varianta 3

0

-0,5

-0,5

-1

Vlivy na obyvatelstvo, včetně
sociálně ekonomických vlivů

2

Vlivy na ovzduší a klima

0

-0,2

-0,2

-0,2

3

Vlivy na hlukovou situaci a další

0

-0,5

-0,5

-0,5

0

-1

-1

-1

fyzikální a biologické
charakteristiky
4

Vlivy na povrchové a podzemní
vody

5

Vlivy na půdu

0

-0,1

-0,2

-0,2

6

Vlivy na horninové prostředí a

0

0

0

0

0

-0,2

-0,2

-0,2

přírodní zdroje
7

Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy

8

Vlivy na krajinu

0

-0,5

-0,5

-0,5

9

Vlivy na hmotný majetek a

0

0

0

0

celkový vliv

0

-3

-3,1

-3,6

pořadí

1.

2.

3.

4.

kulturní památky

Dle výše uvedené tabulky bylo stanoveno následující pořadí variant. Jako nejvhodnější
(investorem nenavrhovaná varianta) byla vyhodnocena varianta nulová, tedy ponechání
území bez výstavby posuzovaného záměru.
Mezi investorem navrženými variantami byla vyhodnocena jako varianta s nejmenším vlivem
varianta 1, následuje varianta 2 a jako nejméně vhodná byla vyhodnocena varianta č. 3. Je
však nutné podotknout, že jednotlivé varianty se od sebe odlišují pouze minimálně,
především z hlediska vlivu na veřejné zdraví a hlukového zatížení.
Varianty č. 1 a 2 lze doporučit k realizaci. Varianta 3 se jeví jako nejméně vhodná
vzhledem k nejvyšším vlivům na veřejné zdraví. V každém případě je však třeba dodržet
navržená opatření pro minimalizace vlivu záměru uvedená jak v dokumentaci (kapitola D.IV),
tak v naturovém posouzení (příloha 8).
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ČÁST F
ZÁVĚR
Účelem zpracované Dokumentace bylo hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a
posouzení pozitivních i negativních dopadů této investiční akce. Zároveň bylo cílem stanovit
co možná nejpřesněji předpokládané vlivy stavby na jednotlivé složky životního prostředí a
doporučit příslušná opatření vedoucí k eliminaci možných negativních vlivů. V neposlední
řadě bylo účelem Dokumentace vypořádání se s připomínkami, které vyplynuly ze
zjišťovacího řízení.
Předložená Dokumentace byla vypracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí
z působení jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně popsány v příslušných
kapitolách, jejichž členění odpovídá příloze č. 4 výše uvedeného zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění. Dokumentace je zpracována na úrovni stávajících podkladů, legislativních
norem, známých skutečností vztahujících se k posuzované lokalitě a znalosti jiných zájmů na
využití předmětného území. Při zpracování Dokumentace byly rovněž využity zkušenosti
naší společnosti s posuzováním, projekčními pracemi i výstavbou na jiných stavbách.

Posuzovaná stavba bude mít, tak jako každá jiná lidská aktivita, dopad na životní prostředí.

Nejvýznamnější vliv byl vyhodnocen vliv na biotu, hlukové poměry, vodu a vodní ekosystémy
a rovněž vliv stavby na krajinný ráz.

Investorem navržené varianty jsou co do míry vlivu hodnoceny velmi obdobně. Jako varianta
s nejmenšími vlivy byla vyhodnocena varianta 1, následovaná variantou 2. Variantu 3
z hlediska zvýšených negativních vlivů na veřejné zdraví nedoporučujeme k realizaci.
V případě srovnání s variantou nulovou, tedy zachováním současného stavu území beze
změn, lze tuto vyhodnotit jako variantu s nejmenšími vlivy. Tato varianta však není
investorem požadována.
Realizace varianty č. 1 a 2 byly vyhodnoceny jako akceptovatelné. Při jejich realizaci je
třeba důsledně dodržovat opatření k minimalizaci vlivů uvedená jak v dokumentaci (kapitola
D.IV), tak v naturovém posouzení (příloha 8).
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předkládaná Dokumentace k posouzení vlivu stavebního záměru „LANOVÉ DRÁHY –
UDATNÝ v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu“ (dále jen Dokumentace) navazuje dle
zákona č. 100/2001 Sb. na předcházející Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění, předloženém v únoru 2010 a dále na vrácení dokumentace
k přepracování v říjnu 2011.
Pro tento záměr proběhlo zjišťovací řízení, neboť neboť záměr svým rozsahem a
charakterem spadá dle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II., bod 10.7 „Sjezdové
tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení“ a dále do kategorie II., bod 10.6
„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.“
Dne 6. 4. 2010 byl Krajským úřadem Libereckého kraje vydán závěr zjišťovacího řízení
(zn. OŽPZ/150/2010, KULK/12183/2010), kde je konstatováno, že stavební záměr „LANOVÉ
DRÁHY – UDATNÝ v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu“ bude dále posuzován podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
Vlastní Dokumentace byla dne 20. 10. 2011 Krajským úřadem Libereckého kraje vrácena
k přepracování (zn. KULK 73293/2011, OŽPZ 150/2010). Důvodem vrácení dokumentace
byly závažné připomínky v obdržených vyjádřeních a také nesplnění podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení k záměru je uveden v příloze č. 3. Oznámení o vrácení
dokumentace k přepracování je uvedeno v příloze č. 4., jednotlivé připomínky jsou
zapracovány v textu přepracované Dokumentace.

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na severovýchodním okraji Rokytnice nad Jizerou.
Posuzovaný záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 802, 803/2, 803/5, 1241/2, 1241/3,
1241/4, 1243/3, 3229, 3450 v katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou a na
pozemcích parc. č. 32/1, 32/2, 626/1, 634/1, 643, 637/3, 657/1, 668, 672/1, 672/2, 693/1,
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693/2, 699/1, 699/2, 701, 727/6, 727/14, 727/15, 734/1, 734/2, 743/7, 1019, 1021, 1074
v katastrálním území Rokytno v Krkonoších.
Připravovaný stavební záměr zahrnuje vybudování dvou čtyřsedačkových lanových drah,
přiléhajících sjezdových tratí, parkoviště u nástupní stanice LD „B“, dvou akumulačních
nádrží o celkovém objemu 12 000 m3, rozvodů technického zasněžování včetně odběrných
míst na Huťském a Černém potoce, osvětlení LD „B“, přemostění Černého potoka a
kabelové přípojky VN.

Lanová dráha „A“ je navržena ve třech územních variantách. Umístění nástupní stanice LD
„A“ ve variantě I je posunuto oproti zákresu v ÚPD tak, aby lanová dráha ani její ochranné
pásmo neprocházely přes stavební objekty. Nástupní stanice LD „A“ je umístěna na
pozemku p.č. 1241/4, východně od Černého potoka. Délka LD „A“ ve variantě I činí 828,1 m.
Umístění nástupní stanice LD „A“ ve variantě II je posunuto oproti zákresu v ÚPD tak, aby
lanová dráha ani její ochranné pásmo nevedly přes stavební objekty. Nástupní stanice LD
„A“ je umístěna na pozemku p.č. 803/2. Tato varianta vede přes Černý potok. Délka LD „A“
ve variantě II činí 853,9 m.
Umístění nástupní stanice LD „A“ ve variantě III je shodné s ÚPD. Nástupní stanice LD „A“ je
umístěna na pozemku p.č. 803/5. Lanová dráha LD „A“ a její ochranné pásmo zasahuje nad
stavební objekty. Tato varianta také vede přes Černý potok. Délka LD „A“ ve variantě III činí
844,6 m.

Navrhovaný záměr vychází z platného územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, který
svou

koncepcí

plánuje

vybudování

významného

střediska

sjezdového

lyžování

s dostatečným množstvím sjezdových tratí, lanových drah a lyžařských vleků. Pro zvýšení
standardu vybavenosti střediska se navrhují rozvojové plochy pro sjezdové lyžování pro
všechny výkonnostní kategorie lyžařů – začátečníky i zdatné lyžaře, vybavené dopravními
zařízeními a nezbytnou účelovou vybaveností ve vymezených zónách nástupů na lanovky a
vleky.

Posuzovaný záměr se nachází mimo jakýkoliv prvek ÚSES.

Zájmová lokalita se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, ve své
západní a severozápadní části pak přibližuje k území III. zóny KRNAP, která je zde tvořena
hranicí lesa. Do území III. zóny zasahováno nebude.
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Zájmová lokalita byla v roce 1992 vyhlášena jako bilaterální biosférická rezervace Krkonoše
– Karkonosze. Území spadá také do významného ptačího území (Important bird area - IBA)
Krkonoše. Území je součástí Evropské ekologické sítě EECONET.
Lokalita leží v evropsky významné lokalitě Krkonoše (CZ0524044) a v ptačí oblasti
Krkonoše (CZ0521009).

Stavební záměr může znamenat negativní, nicméně akceptovatelný vliv na flóru zejména
díky stavební činnosti během etapy výstavby, kdy dojde k narušení až likvidaci vegetace
v místech výkopů pro jednotlivé prvky lanových drah a parkoviště. Během výstavby nedojde
k zásahu do populací zvláště chráněných druhů. Při stavebních pracích je třeba se vyvarovat
zásahu do botanických lokalit v území. Variantní řešení záměru jsou ve vlivu na flóru
obdobná, varianta I protíná luční okraj botanické lokality V303B, do lokality jako takové však
stavebně zasahováno nebude, neboť podběry lanové dráhy budou umístěny mimo tuto
lokalitu a také kabelové vedení povede mimo území botanické lokality.

Ve fázi provozu lanových drah a sjezdových tratí lze očekávat ovlivnění pozměněnou
výškou, délkou trvání a fyzikálními charakteristikami sněhové pokrývky. Při nedostatečné
vrstvě sněhové pokrývky lze očekávat mechanická narušení vegetace používáním sněžné
techniky (rolby) a samotnými lyžaři. Vliv na následný růst vegetace však lze vyloučit.

V rámci realizace posuzovaného záměru bude nutné provést rovněž kácení dřevin
rostoucích mimo les, zejména ve spodních částech lanových drah.
Vliv realizace stavebního záměru na faunu lze rozdělit na několik částí. Opět z hlediska
variantního řešení jsou vlivy velice obdobné. Z hlediska výskytu bezobratlých byl průzkum
zaměřen na střevlíky (Carabidae), pavouky (Araneae) a vodní bezobratlé. Při dodržení
minimálních dovolených průtoků v Huťském a Černém potoce nebudou společenstva
vodních bezobratlých dotčena. Zaznamenán byl výskyt čmeláků (Bombus sp.).

Negativní vliv na obojživelníky a plazi nepředpokádáme, pokud bude období výstavby
načasováno mimo období jejich rozmnožování.

Stěžejní bylo vyhodnocení vlivu realizace stavebního záměru na ornitofaunu. Během
ornitologického průzkumu byly v posuzovaném území zaznamenány tři zvláště chráněné
druhy – ohrožení ťuhýk obecný (Lanius collurio) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a silně
Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

143

„LANOVÉ DRÁHY – UDATNÝ v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

ohrožený chřástal polní (Crex crex). Pokud dojde k načasování výstavby jednolivých částí
lanových drah tak, jak je popsáno v kapitole D.I.7 a D.IV, nebude tento druh ve fázi výstavby
dotčen. Vliv záměru během provozu na chřástala nepředpokládáme, neboť provoz bude
pouze zimní.

Negativní vliv na savce není předpokládán.
Z hlediska hodnocení vlivu stavebního záměru na ekosystémy je možné konstatovat, že
v období realizace (etapa výstavby) dojde k zásahům do vodních toků Huťského a Černého
potoka a jejich břehových porostů, do lučních porostů a pastvin a menších porostů dřevin.
Zásahy do těchto stanovišť budou přijatelné a nebudou mít významný vliv na jednotlivé
ekosystémy. Rizika lze minimalizovat vhodnými pracovními postupy.
V období provozu předpokládáme vlivy spojené zejména s odběrem vod z Huťského a
Černého potoka. Z tohoto důvodu je třeba dodržet mimimální povolený zůstatek průtoku vod
v Huťském a Černém potoce. Dále lze očekávat vlivy související se zasněžováním
sjezdových tratí, změnami výšky a fyzikálních vlastností a prodloužením trvání sněhové
pokrývky. I tyto vlivy lze považovat za akceptovatelné.

Na základě hodnocení vlivu stavebního záměru na krajinný ráz lze konstatovat, že
navrhovaný záměr představuje částečně rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků
jednotlivých charakteristik krajinného rázu, přičemž tento zásah je hodnocen jako slabý až
středně silný. Z hodnocení vyplývá, že posuzovaný záměr neovlivní podstatným způsobem
krajinná panoramata a nebude ani zasahovat do cenných dílčích scenérií a je vyhodnocen
jako akceptovatelný. Vlivy jednotlivých variant budou obdobné.
Vlivy na agrární tvary reliéfu budou ve všech variantách obdobné a lze je považovat za
akceptovatelné, neboť nebudou mít na jednotlivé prvky destrukční vliv, dojde k odstranění
dřevin na nich rostoucích.

Z posouzení vlivu jednotlivých variant a jejich porovnání vyplývá, že jako nejvhodnější
(investorem nenavrhovaná varianta) byla vyhodnocena varianta nulová (ponechání území
stávajícímu stavu).
Mezi investorem navrženými variantami byla vyhodnocena jako varianta s nejmenším vlivem
varianta 1, následuje varianta 2 a jako nejméně vhodná byla vyhodnocena varianta č. 3.
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Realizace varianty č. 1 a 2 bylo vyhodnoceno jako akceptovatelné. Je třeba dodržet
zmíňující opatření uvedená jak v dokumentaci (kapitola D.IV), tak v naturovém posouzení
(příloha 8).
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