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A . ÚDAJE O OZNAMOVATELI
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1. Obchodní firma
Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

2. IČ:
00261939

3. Sídlo (bydliště):
Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Stanislav Stehlík
Telefon:
Fax:
E-mail:

+420 474 376 001-3
+420 474 375 613
mistostarosta@muklasterec.cz
stehlík@muklasterec.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 7/106
Areál zimních sportů Alšovka
Název záměru
Město Klášterec nad Ohří, nám.Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Areál zimních sportů Alšovka
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
10.7 „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení“
Příslušný správní úřad :
Krajský úřad Ústeckého kraje

2. Kapacita (rozsah) záměru
Navržené úpravy:
§

Rozšíření a zkapacitnění stávající sjezdovky

§

Vybudování zasněžovacího systému

§

Vybudování osvětlení sjezdovky a velkého vleku

§

Vybudování akumulační nádrže zasněžování

§

Vybudování čistírny odpadních vod

§

Vybudování nového velkého vleku

§

Prodloužení stávajícího malého vleku

§

Vybudování obslužného objektu u dolní stanice vleku

§

Vybudování obslužného objektu u horní stanice vleku

§

Demolice stávající chaty Alšovky a vybudování nové chaty

§

Úprava příjezdové komunikace k chatě Alšovka, vybudování parkoviště u chaty

§

Zkapacitnění stávajícího horního parkoviště

§

Vybudování nové příjezdové komunikace k dolní stanici vleku

§

Vybudování nového parkoviště u nové příjezdové komunikace

§

Vybudování přípojek elektro pro navrhované objekty

§

Vybudování přípojek kanalizace pro navrhované objekty

§

Vybudování přípojek vody pro navrhované objekty, včetně řešení zdroje pitné vody
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Plocha řešeného území:

75.000 m2

Celkové předpokládané investiční náklady:

35.000.000,- Kč

Délka příjezdové komunikace je:

cca 620m.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Obec:

Měděnec

Katastrální území:

Kotlina (obec Měděnec)

Kraj:

Ústecký kraj

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Předmětem záměru je zkvalitnění poskytovaných služeb v Areálu zimních sportů u chaty
Alšovka pro příměstskou rekreaci a posílení cestovního ruchu v této oblasti.
V současnosti se zde nachází stávající sjezdovka a dvěma talířovými vleky, částečně
osvětlená, bez zasněžovacího systému. V okolí sjezdovky jsou rekreační chaty soukromých
majitelů, chata Alšovka TJ Klášterec, obslužné objekty sjezdovky (technická budova u horní
stanice vleku, budova pokladny u dolní stanice vleku, garáž rolby) a chata Horské služby. U
horní stanice vleku je na silnici směrem na vesnici Kamennou vybudováno parkoviště s
regulérní kapacitou cca 50 stání. Parkoviště ve své větší části není kolaudováno a jeho
parametry neodpovídají normovým požadavkům. Většina rekreačních objektů včetně
obslužných staveb sjezdovky jsou obsluhovány polními nebo lesními, částečně upravenými
cestami.

Součástí areálu je malá garáž pro rolbu. Sjezdovka není zasněžována, vleky kapacitně
nepostačují, rolba je na hranici technické životnosti. Není vyřešen přístupový systém pro
návštěvníky, kapacita parkoviště je nevyhovující a zcela chybí zázemí jak pro návštěvníky v
podobě restauračního provozu a sociálních prostor, tak i pro personál. Stávající chata Alšovka
je v nevyhovujícím technickém stavu a neposkytuje ubytování na dostatečné úrovni.
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Kapacita areálu byla stanovena na cca 500 osob. Pro tyto návštěvníky je nutné zabezpečit
přístup, parkování a standardní služby s chodem areálu související.
Dalšími souvisejícími objekty areálu jsou:
•

Servisní objekt u horní stanice vleku je stavba o půdorysném rozměru cca 6x3m. Jedná se
o zděný objekt zastřešený pultovou střechou s dřevěnou trámovou konstrukcí krovu.

•

Budova pokladny - stanová dřevěná konstrukce o rozměrech 4,3x4,3m.

•

Budova garáže rolby o velikosti 9x5m, její konstrukce včetně opláštění je dřevěná.

Součástí záměru jsou také bourací práce spočívající v odstranění budovy pokladny, servisní
budovy u horní stanice vleku a boudy Alšovky. Stávající garáž rolby bude ponechána. Dále
bude demontován stávající vlek TATRAPOMA. Dále bude demontován dojez malého vleku
TL-15. Ostatní bourací práce budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
V posledních letech narůstá zájem veřejnosti o odpočinek v zimě aktivní formou - lyžováním.
Předmětem záměru je zkvalitnění poskytovaných služeb v Areálu zimních sportů u chaty
Alšovka pro příměstskou rekreaci a posílení cestovního ruchu v této oblasti. Kapacita areálu
byla stanovena na cca 500 osob. Pro tyto návštěvníky je nutné zabezpečit přístup, parkování a
statndardní služby.
Důvodem umístění záměru je možnost rekreace široké veřejnosti ve stávajícím areálu, který
však tak, jak je provozován, neodpovídá vzhledem k zastaralé technologii a zcela nevyhovuje
hygienickým nárokům na provoz.
V celkovém dopadu na ŽP je třeba uvést, že pokud by se na jiném místě budoval zcela nový
areál s obdobnými parametry jako je tento předkládaný, měl by mnohem větší negativní
dopad na ŽP. Navíc zde již existuje síť obslužných komunikací, čímž je zajištěna dobrá
přístupnost celého areálu, což je důležitý předpoklad pro funkčnost takovéhoto zařízení.
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Posledním neméně důležitým faktorem, který hovoří ve prospěch zkapacitnění stávajícího
areálu, je „známost a oblíbenost“ tohoto areálu mezi veřejností.
V době zpracování oznámení nebyl zpracovateli znám jiný záměr, se kterým by mohlo
dojít ke kumulaci negativních vlivů.

Pro posouzení vlivu na životní prostředí jsou uvažovány pouze dvě varianty a to:
1. Aktivní varianta — realizace navrženého záměru
2. Nulová varianta — bez realizace záměru

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Předmětem předkládaného projektu je zkvalitnění poskytovaných služeb v Areálu zimních
sportů u chaty Alšovka s cílem zabezpečit možnost jejího celosezónního provozování
a zabezpečení služeb pro návštěvníky areálu: příjezd, parkování, přístupový systém,
občerstvení, sociální zázemí.
Stavební řešení vychází z prostorových možností zastavovaného území a jeho logických
vazeb na okolní zástavbu a komunikační síť.
Stávající přístupové trasy k areálu jsou respektovány. Horní parkoviště je v rámci studie
rozšířeno a navrženo v odpovídajících technických parametrech. Je navržen nový příjezd k
dolní stanici vleku včetně parkoviště v trase stávající obslužné cesty. Tento příjezd by měl
zabezpečit snadnou dostupnost areálu i v dobách sněhových kalamit, kdy jsou hřebenové části
hor jen obtížně přístupné.
Stávající sjezdovka je respektována, je navrženo její zkapacitnění vykácením mladého
lesního porostu podél navrhovaného nového vleku a částečným vykácením některých
stromových partií, které vytvářejí průjezdové bariéry a ohrožují tak návštěvníky areálu.
Trasa nového kapacitního vleku kopíruje trasu vleku stávajícího. Malý talířový vlek bude
prodloužen a souběžně s ním je navržen malý lanový vlek. Stávající obslužné objekty
sjezdovky jsou navrženy k demolici a v jejich prostorách budou vybudovány obslužné
objekty nové. Jedná s především o Dolní stanici vleku, kde je navržena restaurace a horní
stanici vleku kde bude vybudována garáž rolby s technickým zázemím a zázemím
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zaměstnanců s malým očerstvením. Stávající garáž rolby bude využita pro skladování vodních
děl.
Je navrženo zasněžování celé sjezdovky. Pro zasněžování bude vybudována akumulační
nádrž na stávajícím potoku v údolí. Nově navrhovaná akumulační nádrž bude propojena
vodovodním potrubím se stávajícím rybníkem v severní části areálu.
V rámci výstavby zasněžování budou položeny nové rozvody elektro a kanalizace pro
navrhované objekty. Kanalizace bude zaústěna do čistírny odpadních vod u nové akumulační
nádrže. Bude vybudováno osvětlení sjezdovky a vleku.
Před započetím jakýchkoliv prací bude třeba provést nutné bourací práce:
§
§
§

odstranění budovy pokladny, servisní budovy u horní stanice vleku a boudy Alšovky
demontáž stávajícího vleku TATRAPOMA
demontáž dojezdu malého vleku TL-15.

Ostatní bourací práce budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.

Navržené úpravy:
§

Rozšíření a zkapacitnění stávající sjezdovky

§

Vybudování zasněžovacího systému

§

Vybudování osvětlení sjezdovky a velkého vleku

§

Vybudování akumulační nádrže zasněžování

§

Vybudování čistírny odpadních vod

§

Vybudování nového velkého vleku

§

Prodloužení stávajícího malého vleku

§

Vybudování obslužného objektu u dolní stanice vleku

§

Vybudování obslužného objektu u horní stanice vleku

§

Demolice stávající chaty Alšovky a vybudování nové chaty

§

Úprava příjezdové komunikace k chatě Alšovka, vybudování parkoviště u chaty

§

Zkapacitnění stávajícího horního parkoviště

§

Vybudování nové příjezdové komunikace k dolní stanici vleku

§

Vybudování nového parkoviště u nové příjezdové komunikace

§

Vybudování přípojek elektro pro navrhované objekty
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§

Vybudování přípojek kanalizace pro navrhované objekty

§

Vybudování přípojek vody pro navrhované objekty, včetně řešení zdroje pitné vody

Plocha řešeného území: 75.000 m2
Délka příjezdové komunikace je cca 620m.

DISPOZIČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Technické a případně dispoziční řešení je popisováno jednotlivě po stavebních objektech:
S0.01 NOVOSTAVBA OBČERSTVENÍ, DOLNÍ STANICE VLEKU, PRODEJ JÍZDENEK:
Objekt je navržen na dojezdu vleku v místě původní kamenné terasy pravděpodobně staršího
objektu. Jedná se o dvoupodlažní stavbu. Přízemí je navrženo jako kamenné se zázemím pro
zaměstnance, zázemím kuchyně, technickou místností, kanceláří a prodejem lístků. Dřevěné
patro je posazeno na terase přízemí a obsahuje především prostor restaurace, sociální zázemí
hostů, prostor kuchyně a schody do 1NP. Konstrukce přízemí je navržena betonová opláštěná
sendvičovým kamenným zdivem s tepelnou izolací. Příčky v 1NP budou z pohledových
betonových tvárnic. Střecha 1NP bude také betonová s kamenným povrchem (placáky).
Konstrukce 2NP je navržena jako dřevěná s příčkami z SDK. Fasáda 2NP bude opláštěna
dřevem nebo velkoformátovými deskami.

S0.02 NOVÝ VLEK DOPPELMAYR APF 555 EM FRQ
Nový vlek je navržen v trase stávajícího vleku TATRAPOMA. Jedná se o vlek s
dvoumístnými unašeči (kotva), s hydraulickým napínáním. Dolní stanice vleku je navržena
jako pohonná a napínací.
Horní stanice vleku je navržena jako vratná-pevná. Předpokládaný počet podpůrných
ocelových sloupů na tratí je 7. Podpůrné sloupy budou kotveny do betonových patek.
Předpokládaná maximální kapacita tohoto vleku je cca 1200 osob za hodinu. Délka vleku je
cca 580 m, převýšení 136m a průměrný sklon 25%. Rychlost vleku je navržena 3,1m/sec
počet závěsů 64. Rozjezdový výkon motoru je 67 kw, trvalý příkon 64 kW.
Technické řešení vleku bylo konzultováno s firmou DOPPELMAYR, lze jej ale nahradit i
vlekem od jiného výrobce.
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Na konci zprávy jsou přiloženy ilustrační listy obdobného vleku.
S0.03 NOVOSTAVBA CHATY ALŠOVKA
Nejstarší chatou v této lokalitě je horská bouda Alšovka. Byla postavena v první čtvrtině 20.
století, jako rekreační objekt. Její konstrukce je dřevěná na kamenné podezdívce. Podezdívka
není založena v nezámrzné hloubce. Konstrukce chaty je již dožilá, chata postrádá kanalizaci,
vodovod, topení je lokální na tuhá paliva. V nedávné době bylo nutné strhnout část severní
obvodové dřevěné zdi a nahradit jí zdí z plynosilikátových tvárnic.
V rámci této studie je navrženo chatu strhnout a na jejím místě ve stejném půdoryse vystavět
chatu novou splňující alespoň základní hygienické požadavky.
Chata je navržena jako dvoupodlažní s obytným podkrovím. Půdorysné rozměry jsou cca
l0xl0m. Vstup je navržen v místě stávajícího v severovýchodním nároží. Do chaty se vstupuje
přes zádveří do chodby. Součástí zádveří je malá lyžárna. Z hlavní chodby ve 2NP je
přístupné schodiště, hygienické zázemí, kuchyň a velká světnice. V 1NP jsou navrženy
skladové prostory, garáž pro sněžný skútr a sauna. V podkroví jsou pouze pokoje na spaní s
malou komorou.
Předpokládaná kapacita chaty je cca 20 osob.
Konstrukce chaty je opět kombinovaná. 1NP je navrženo zděné (keramické tvárnice, alt.
beton) s kamenným obložením. Stropní konstrukce mezi 1NP a 2NP bude betonová.
Konstrukce 2NP a podkroví je dřevěná. Chata bude obložena dřevěným obkladem. Vnitřní
stěny jsou navrženy sádrokartonové.
S0.04 PRODLOUŽENÍ MALÉHO VLEKU TL-15, NOVOSTAVBA LANOVÉHO VLEKU
V horní části sjezdovky je dnes v provozu malý vlek s talířovými unašeči typ TL-15. Tato
studie předpokládá, že stávající vlek bude prodloužen o cca 40 m až k horní stanici velkého
vleku. V rámci prodloužení bude tento vlek repasován.
Souběžně s vlekem TL-15 bude v dolní části u cvičné loučky postaven nový vlek lanového
typu pro malé děti.

S0.05 ZASNĚŽOVÁNÍ
Zasněžování je jednou ze základních investicí, kterou bude nutné provést pro zkapacitnění
celého areálu. Navržená koncepce vychází z projektu pro stavební povolení na zasněžovánĺ
této sjezdovky, které již bylo vydáno. Stávající koncepce byla doplněna o druhou akumulační
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vodní nádrž, která byla navržena u jižního okraje dojezdu sjezdovky. Nově navržená
akumulační nádrž doplňuje stávající rybník opravený v severním okraji areálu. Obě tyto vodní
plochy budou propojeny potrubím pro přepouštění vody. Tyto dvě nádrže zajistí dostatečný
přísun vody pro plynulé zasněžování celého areálu.
Zasněžování je navrženo pro všechny části sjezdovky včetně vleku. Je navrženo zasněžování
nízkotlakými sněžnými kanony. Pro připojení sněžných kanonů k potrubí slouží vysokotlaké
hydranty instalované na odbočkách z hlavního výtlačného řadu. Předpokládaný počet
přípojných hydrantů je cca l3ks. V projektu byl počet navržených sněhových děl stanoven na
2 kanony s ventilátorem a 1 tyčový kanon s kompresorem. Čerpací stanice zasněžování bude
spolu s podzemní armaturní šachtou umístěna u navrhované akumulační vodní plochy. Jako
sklad sněžných děl bude používána stávající garáž rolby umístěná v cca 1/2 sjezdovky u jejího
jižního okraje nad chatou Alšovka.
S0.06 ČOV, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
V rámci výstavby akumulační vodní nádrže bude vybudována také areálová čistírna
odpadních vod. Tato čistírna by měla kapacitně zabezpečit odkanalizování všech nově
navrhovaných objektů.
Kapacitu čistírny by bylo vhodné dimenzovat tak, aby v případě potřeby umožnila také
následující připojení stávajících rekreačních objektů v areálu. V rámci pokládání trubního
vedení zasněžování bude položena splašková kanalizace pro nové objekty. Pro návrh dimenze
potrubí kanalizace platí stejný předpoklad jako pro ČOV.

S0.07 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ ZASNĚŽOVÁNÍ
Nová akumulační nádrž pro zasněžovací systém je navržena u dojezdu sjezdovky v místě
přirozené prohloubeniny.
Konstrukce hráze by měla být sypaná, zpevněná lomovým kamenem z okolí. Technické
vybavení hráze bude specifikováno v dalších projekčních fázích. Projekt hráze bude
zpracován projektantem vodohospodářských děl. Předpokládaná kapacita nádrže je cca
1500m3 vody.
V letních měsících bude možné nádrž využívat k rekreaci (koupání).
Součástí hráze budou také objekty ČOV a čerpací stanice zasněžování.
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S0.08 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, DOLNÍ
Pro zajištění pohodlného příjezdu k celému areálu je navrženo vybudování příjezdové
komunikace k Dolní stanici vleku v trase stávající obslužné cesty k rekreačním objektům.
Cesta bude rozšířena na parametry komunikace s dvěma jízdními pruhy a napojena na silnici
Klášterec-Měděnec v zatáčce pod hranicí lesa. Povrch nové silnice je navržen živičný.
Komunikace bude ukončena u Dolní stanice vleku.
S0.09 DOLNÍ PARKOVIŠTĚ
Na louce zhruba v polovině Dolní příjezdové komunikace je navrženo parkoviště s kapacitou
cca 100 osobních automobilů. Parkoviště bude řešeno jako přírodní, tvořené povrchem ze
zatravňovacích dlaždic. Terénní úpravy i celé vzezření parkoviště by měly co nejméně narušit
charakter stávající louky. Největší využití parkoviště je předpokládáno v době zimních
měsíců. V letním období je předpokládaná vytíženost parkoviště max. 25%.
S0.10 TERÉNNÍ ÚPRAVY, KÁCENÍ (mapa 8,9)
Pro zkapacitnění sjezdovky bude nutné provést vykácení některých porostů a jednotlivých
stromů. Jedná se většinou o mladý porost, stromy vesměs nejsou starší než cca 50 let. Rozsah
kácení je patrný z přiloženého výkresu. V rámci celé akce bude nutné v celém areálu provést
také související terénní úpravy. Rozsah terénních prací nebyl v této fázi stanoven. Bude nutné
ho upřesnit v dalších fázích po provedení podrobného polohopisného a výškopisného
zaměření.
S0.11 BUDOVA ÚDRŽBY, HORNÍ STANICE VLEKU, GARÁŽ ROLBY,
OBČERSTVENÍ
U horní stanice vleku je navržena nová budova sloužící především jako garáž rolby a její
technické zázemí. V patře tohoto objektu je navrženo malé občerstvení s terasou a výhledem
do údolí. Přízemí je navrženo zděné s betonovým stropem a kamenným obkladem. Patro
občerstvení bude dřevěné. Přístup do objektu bude z přilehlé komunikace v paře nebo dveřmi,
příp. vraty v přízemí.

S0.12 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE
Stávající horní parkoviště na silnici na Kamnennou bude upraveno tak, aby odpovídalo
požadovaným technickým parametrům. Silnice bude upravena pro dva jízdní pruhy s
podélnými parkovacími stáními. Předpokládaná kapacita parkoviště je cca 50-60 osobních
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automobilů. Silnice bude mít živičný povrch, parkovací stání budou ze zatravňovacích
dlaždic.
S0.13 PŘÍPOJKA ELEKTRO A ROZVODY
V rámci projektované výstavby a úpravám dojde ke zvýšení elektrické spotřeby celého areálu.
K největším nárůstům spotřeby dojde především kvůli výstavbě zasněžování a výstavbě
nového vleku.
Z tohoto důvodu bude nutné přezbrojit stávající nadzemní trafostanici u Horního parkoviště.
V rámci budování zasněžování budou položeny také základní páteřní rozvody elektro a
přípojky k jednotlivým novým objektům.

S0.14 U RAMPA SNOWBOARD
Severní část sjezdovky za velkým vlekem je v dolní části využívána pro jízdu na snowboardu.
V této části je plánováno rozšíření sjezdovky a vybudování zemní U rampy. Přesný tvar,
sklon a umístění U rampy bude upřesněno v dalších stupních projektu.

S0.15 OSVĚTLENÍ S3EZDOVKY A VLEKU
V trase nově budovaného vleku je navrženo osvětlení sjezdovky a vleku. Přesný typ světel a
výška stožárů bude upřesněn v dalších fázích projektu. Předpokládaná vzdálenost
jednotlivých sloupů osvětlení je cca 40m.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace záměru je závislá na získání finančních prostředků

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
•

VÚSC:

Ústecký kraj

•

ÚSC:

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

§ 4 odst. 2 zák. 114/1992 Sb. – závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona – OÚ

obce s rozšířenou působností
§

§ 8 odst. 1 zák. 114/1992 Sb. – povolení ke kácení - OÚ

§

§ 56 odst.1 zák.114/1992 Sb. – výjimky ze zákazů zvl. chráněných druhů – OD –KÚ,

KOD a SOD – správy CHKO
§

§ 67 odst. 4 zák.č.114/1992 Sb. - rozhodnutí o rozsahu a nezbytnosti náhradních

opatřeních - OOP příslušný k povolení zásahu
§

§ 68 odst.3 zák.č.114/1992 Sb. - provádění zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného

prostředí - všechny OOP
§

§ 9 odst.1 zák. č.334/1992 Sb. - souhlas s odnětím ze ZPF – orgán ochrany ZPF

§

§ 13 odst. 1 zák. 289/1995 Sb. lesní zákon, - žádost o výjimku ze zákazu využívání

PUPFL k jiným účelům - orgán státní správy lesů
§

Stavební řízení a územní řízení dle zák. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a

stavebním řádu - (stavební zákon) č.50/76 Sb.
§

Dle nového zákona č.460/2006 Sb. podle §47 - zákona o drahách, musí provozovatel

žádat o vydání průkazu způsobilosti pro určená technická zařízení
∗ a další, které vyplynou z požadavků OOP
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II. Údaje o vstupech
Půda
Velikost záboru bude v souladu s projektovou dokumentací. Pro provoz staveniště bude
vypracován takový provozní řád, aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí. V rámci
projektu bude potřeba vyjmout půdu ze zemědělského půdního fondu. Plocha řešeného území
je cca 75.000 m2. Trvalý zábor ZPF a PUPFL se bude týkat pouze pozemků spojených
s výstavbou příslušných stavebních objektů a obslužných komunikací.
Vzhledem k ploše, na které se má předkládaný záměr realizovat, investor jedná s příslušným
pozemkovým fondem o vynětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu.
Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.
•

Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi a při
pracích souvisejících s pokládkou podzemních kabelů, kanalizace, vodovodního řadu,
apod. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu
a nadále budou složit svému původnímu účelu.

•

Trvalý zábor proběhne na těch pozemcích, kde dojde k výstavbě některých z částí
projektu (patky pod sloupy vleků, komunikace apod.).

Druhy pozemků dotčené posuzovaným záborem jsou (výpis z KN, str. 72,73)
•

trvalý travní porost

•

ostatní plocha

•

lesní pozemek

•

zastavěná plocha a nádvoří

Voda (například zdroj vody, spotřeba)
a) v době výstavby
Potřeba technologické vody při výstavbě bude zajištěna ze stávajícího provozu rekreačního
střediska.
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b) V době provozu
Umělé zasněžování:
Je navrženo zasněžování celé sjezdovky - pro zasněžování bude vybudována akumulační
nádrž na stávajícím potoku v údolí. Nově navrhovaná akumulační nádrž bude propojena
vodovodním potrubím se stávajícím rybníkem v severní části areálu. V rámci výstavby
zasněžování budou položeny nové rozvody kanalizace pro navrhované objekty. Kanalizace
bude zaústěna do čistírny odpadních vod u nové akumulační nádrže.
Konstrukce hráze by měla být sypaná, zpevněná lomovým kamenem z okolí. Technické
vybavení hráze bude specifikováno v dalších projekčních fázích. Projekt hráze bude
zpracován projektantem vodohospodářských děl. Předpokládaná kapacita nádrže je cca 1500
m3 vody.
V letních měsících bude možné nádrž využívat k rekreaci (koupání).
Součástí hráze budou také objekty ČOV a čerpací stanice zasněžování.
Předpokládaná spotřeba provozní vody na zasněžování je odhadnuta na cca - 1 700 m3. (při
předpokládaném provozu cca 5 měsíců v sezoně)

Spotřeba vody pro návštěvníky
Na základě telefonické dohody se zástupcem SČVK byla odhadnuta běžná spotřeba vody 20
l/os/den. Při plné návštěvnosti areálu by tudíž spotřeba vody v areálu na den měla být cca

10.000 l/den = 10 m3/ den
Sezona 5 měsíců (150 dní) – 1500m3/sezona

Požární voda – zdroj
Případná potřeba požární vody v průběhu výstavby bude řešena, vzhledem k charakteru
stavby a rozsahu území, podle místních podmínek a okolností. Zdrojem bude akumulační
nádrž na zasněžování.
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Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie

V rámci projektované výstavby a úpravám dojde ke zvýšení elektrické spotřeby celého areálu.
K největším nárůstům spotřeby dojde především kvůli výstavbě zasněžování a výstavbě
nového vleku. V rámci budování zasněžování budou položeny také základní páteřní rozvody
elektro a přípojky k jednotlivým novým objektům.
Z tohoto důvodu bude nutné přezbrojit stávající nadzemní trafostanici u Horního parkoviště.
Tab. 1 - Energetická bilance areálu
celkem inst.
výkon Pinst.

soud.
výkon Psoud.

požadavek hl. jištění
pro danou část

1/ SERVISNÍ OBJEKT HORNÍ ČÁST

43,20kW

27,89kW

50A

2/ ALŠOVKA BUDOVA

42,70kW

27,79kW

50A

3/ SERVISNÍ OBJEKT DOLNÍ ČÁST

89,10kW

59,02kW

100A

4/ TECHNOLOGIE AREÁLU

271,10kW

182,35kW

300A

CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCE

446,10kW

297,05kW

500A

Zásobení plynem

S napojením na plyn se neuvažuje.

Teplo – ústřední vytápění

Všechny navrhované objekty budou vytápěny elektricky s doplňkovým vytápěním krbovými
vložkami s teplovzdušným rozvodem. Systém otopné soustavy (el. kotel nebo přímotopy)
bude řešen v další fázi projektu.
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Pro návštěvníky areálu je nutné zabezpečit přístup, parkování a standardní služby s chodem
areálu související.
souvisejícími objekty jsou:
§

Servisní objekt u horní stanice vleku je stavba o půdorysném rozměru cca 6x3m. Jedná se o

zděný objekt zastřešený pultovou střechou s dřevěnou trámovou konstrukcí krovu.
§

Budova pokladny je stanová dřevěná konstrukce o rozměrech 4,3x4,3m.

§

Budova garáže rolby má velikost 9x5m a její konstrukce včetně opláštění je dřevěná.

§

Obslužné komunikace a parkoviště

Stávající přístupové trasy k areálu jsou respektovány.
Horní parkoviště je v rámci studie rozšířeno a navrženo v odpovídajících technických
parametrech. Je navržen nový příjezd k dolní stanici vleku včetně parkoviště v trase stávající
obslužné cesty. Tento příjezd by měl zabezpečit snadnou dostupnost areálu i v dobách
sněhových kalamit, kdy jsou hřebenové části hor jen obtížně přístupné.

Příjezdová komunikace
Pro zajištění pohodlného příjezdu k celému areálu je navrženo vybudování příjezdové
komunikace k Dolní stanici vleku v trase stávající obslužné cesty k rekreačním objektům.
Cesta bude rozšířena na parametry komunikace s dvěma jízdními pruhy a napojena na silnici
Klášterec-Měděnec v zatáčce pod hranicí lesa. Povrch nové silnice je navržen živičný.
Komunikace bude ukončena u Dolní stanice vleku.

Dolní parkoviště
Na louce zhruba v polovině Dolní příjezdové komunikace je navrženo parkoviště s kapacitou
cca 100 osobních automobilů. Parkoviště bude řešeno jako přírodní, tvořené povrchem ze
zatravňovacích dlaždic. Terénní úpravy i celé vzezření parkoviště by měly co nejméně narušit
charakter stávající louky. Největší využití parkoviště je předpokládáno v době zimních
měsíců. V letním období je předpokládaná vytíženost parkoviště max. 25%.
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III. Údaje o výstupech
Hluk
a) stávající hluková situace
Zájmové území je situováno v blízkosti rekreačního střediska Alšovka. Z hlediska posuzování
stínících účinků akustických překážek na šíření hlukové emise lze terén stavby
charakterizovat jako svažité, částečně lesem obklopené území. Šíření hluku částečně brání
okolní rozptýlená a lesní zeleň. Terén lze charakterizovat jako tlumivý, členitý, bez větších
odrazivých ploch. Z hlediska útlumu hluku při šíření jsou terén a okolní zeleň příznivé pro
dostatečný útlum. Během lyžařské sezóny se zvýší počet projíždějících vozidel, ale je obtížné
stanovit příspěvek z hluku tohoto navýšení dopravy, neboť je závislý na mnoha podmínkách aktuálních meteorologických podmínkách, vhodných sněhových podmínkách apod. Lyžařský
vlek za současného stavu je jistě hlučnější, než v případě jeho budoucí modernizace, kdy
dojde k použití modernější technologie a tudíž ke snížení hlučnosti zařízení.

b) hluk při výstavbě
Veškerou činnost ve fázi výstavby lze rozdělit do několika etap
1. výkopové práce
2. terénní úpravy
3. osazení jednotlivých prvků
4. úprava povrchu v okolí trasy vleku

Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na počátku stavebních prací
při skrývce zeminy ( ornice a podornice ) a při jejím odvozu, případně při demolicích a
navážení stavebního materiálu. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení
stavebních mechanismů, jejich současném provozu a místě jejich působení.Při jednotlivých
zemních a stavebních pracích budou pravděpodobně použity následující mechanismy
charakterizované hladinami akustického tlaku A L A/dB/ ve vzdálenosti 1m od obrysu:
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Tab. 2 - Zdroje hluku při výstavbě
Zdroje hluku

Předpokládaná hladina hluku LAekv dB /A/

Nákladní automobily

80 – 90

Autojeřáb

80 – 85

Rýpadlo

85 – 90

Buldozer

85 – 95

Kompresor + sbíječka

90 – 100

Svářecí agregát

75 – 80

Rozbrušovačka

90 – 108

Dále to budou stavební práce a doprava materiálu. Tento zdroj hluku bude proměnný,
dočasný a lze jej jen těžko bez plánu organizace výstavby blíže specifikovat. Intenzita
výstavby opravňuje zpracovatele předpokládat, že zatížení nepřekročí denní hygienické
limity. Podmínkou těchto tvrzení je fakt, že stavba bude probíhat pouze ve dne. Na základě
zkušeností z obdobných staveb lze konstatovat, že zpracování hlukové studie by nepřineslo
nové skutečnosti pro posouzení vlivu na ŽP. Proto zpracovatele EIA nepovažuje za nutné
provést zpracování hlukové studie pro výpočet hluku.

c) hluk při provozu
Zdroji hluku budou:
•

Elektromotory

•

Kladky

•

Lanovky

•

Uživatelé vleků – lyžaři, zvuk z hranění lyží na svahu v období přemrzlého sněhu
– „firnu“

•

Automobily

•

Provoz sněhového děla

Během lyžařské sezóny se zvýší počet projíždějících vozidel, ale je obtížné stanovit
příspěvek z hluku tohoto navýšení dopravy, neboť je závislý na mnoha podmínkách aktuálních meteorologických podmínkách, vhodných sněhových podmínkách apod.
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V období provozu vleku bude za zdroje hluku považován chod vleku a hlasové projevy
osob. Hluk poháněcí stanice daný hlukem elektromotoru a převodů lze charakterizovat
hodnotou cca 65 dB ve vzdálenosti 1m od objektu poháněcí stanice. U vratné stanice a po
trase vleku je hlučnost zařízení minimální tj. na úrovni cca 40 dB.

Na základě předchozích zkušeností s obdobnými projekty se dá předpokládat, že do
vzdálenosti 10 m od zdroje hluku (vlek – strojovna vleku) bude hluk 50 dB.
Navíc zdroj hluku z provozu vleku bude omezen na několik hodin denně. S určitostí lze tvrdit,
že nepůjde o nepřetržitý provoz. Nejzazší možná hodina provozu vleku ve večerních hodinách
je stanovena max. do 22 hodiny.

Ovzduší
a) v období výstavby:
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude celé staveniště, zejména při provádění zemních
prací, dále také skládky stavebních materiálů včetně demoličních, mezideponie sejmutých
svrchních vrstev půdního profilu atd. Zdrojem znečištění ovzduší bude tak polétavý prach
z prováděných zemních prací, z povrchu ploch zbavených vegetace, prach zvířených nečistot
nanesených vozidly na přístupové komunikace z prostoru vlastní stavby.
Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek
zejména na:
•

okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách,
vlhkosti apod.),

•

na velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce,

•

na frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti,

•

na znečištění dopravních komunikací.
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tab.3 - Hmotnostní toky škodlivin z plošného zdroje znečišťování v období výstavby
škodlivina
TNA
LNA
OA
celkem
-1
-1
-1
(kg.výstavba ) (kg.výstavba ) (kg.výstavba ) (kg.výstavba-1)
oxidy dusíku
2,47
0,10
2,45
5,02
benzen
0,01
0,01
0,00
0,02
PM10
0,21
0,01
0,00
0,22
Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, zanedbatelné a časově omezené. Pravidelným
skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí. (viz kap.
D část IV)

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší během výstavby případný bude odvoz stavebního
odpadu zemin, doprava stavebního a technologického materiálu. V rámci stavebních prací
nedojde k výraznému pohybu dopravních strojů, buldozerů, jeřábů

a další související

mechanizace. Přesnější počet těchto dopravních a stavebních strojů, jejich rozložení v čase
nelze v tomto stupni dokumentace bez plánu organizace výstavby stanovit. Nutno podotknout,
že stavební práce budou probíhat postupně – ovlivnění ovzduší v takovém případě bude tedy
pouze dočasné a nevýznamné.
tab.4 - Hmotnostní toky škodlivin z liniového zdroje při výstavbě
škodlivina
oxidy dusíku
benzen
PM10

TNA
(kg.výstavba-1)
1,00
0,00
0,09

LNA
OA
celkem
(kg.výstavba-1) (kg.výstavba-1) (kg.výstavba-1)
0,06
3,91
4,97
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,09

b) Období po uvedení stavby do provozu
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Bodový zdroj znečišťování ovzduší v areálu nevznikne. S napojením na plyn se
neuvažuje.Všechny navrhované objekty budou vytápěny elektricky s doplňkovým vytápěním
krbovými vložkami s teplovzdušným rozvodem. Systém otopné soustavy (el. kotel nebo
přímotopy) bude řešen v další fázi projektu.
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Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší spojeným bezprostředně s provozem areálu budou
emise z osobních aut zaměstnanců a návštěvníků.
Odhad množství emisí z provozu osobních aut, konvenčních (vybrané ukazatele emisních
faktorů výpočtový rok 2010):
Tabulka 5 – emisní faktory znečišťujících látek pro os. automobil, konvenční
škodlivina
CO
NOx
SO2
CxHy
PM

5 km/hod (v g/km)
25,15
2,99
0,013
16,8
0,0012

20 km/hod (v g/km)
8,48
4,61
0,006
7,9
0,0012

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošným zdrojem znečišťování bude pohyb automobilů po parkovišti. Počítá se také s tím, že
rolba bude upravovat i sníh na nové sjezdovce. Polutanty budou vznikat při spalování nafty
při pojezdu rolby. Spotřeba nafty za sezónu odpovídá poměrům úpravě sněhu na
upravovaných plochách sjezdovek.

Půda
V rámci projektu bude potřeba vyjmout ze zemědělského půdního a lesního půdního fondu
půdu, jíž se záměr týká. Plocha řešeného území je cca 75 000 m2. Trvalý zábor ZPF a PUPFL
se bude týkat pouze pozemků spojených s výstavbou příslušných stavebních objektů a
obslužných komunikací.
Vesměs všechny nové objekty se budou stavět na již zastavěných plochách – půjde tedy ve
větší míře o substituci již stávajících objektů. Na základě obdobných projektů a předchozích
skutečností odhadujeme rozměry, že vybetonované jámy tvořící základ pod každým pilířem
budou maximálně 1,5 x 1,5 x 1,5 m. Rozměry betonového základu pod prvním a posledním
sloupem budou větší, maximálně 2 x 2 x 2 m. Přesné plochy záborů a plochy k vyjmutí budou
známy v další fázi projektové dokumentace
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•

Celkový zábor půdy pod patkami podpůrných stožárů bude 32,875 m2

•

Dalším záborem půdy bude výstavba objektu chaty Alšovka o půdorysných rozměrech 10
x 10 m =>100 m2

•

Servisní objekt u horní stanice vleku je stavba o půdorysném rozměru cca 6 x 3 m => 18
m2.

•

Budova pokladny je stanová konstrukce o rozměrech 4,3 x 4,3 m = >18,49 m2

•

Budova garáže rolby má velikost 9 x 5m = >45 m2

Odpadní vody
V rámci výstavby akumulační vodní nádrže bude vybudována také areálová čistírna
odpadních vod. Tato čistírna by měla kapacitně zabezpečit odkanalizování všech nově
navrhovaných objektů. Kapacita čistírny je dimenzována na 50 EO tak, aby v případě potřeby
umožnila také následující připojení stávajících rekreačních objektů v areálu. S ohledem na
produkci splaškových vod doporučujeme navýšení navrhované kapacity ČOV ekvivalentně
spotřebě vody.
Zpracovatel průvodní zprávy a projektové dokumentace navrhuje kapacitu ČOV na 50 EO,
ale po konzultaci s pracovníky SČVK jsme dopěli k závěru, že takto navržená ČOV nemusí být
dostačující, vzhledem k předpokládané kapacitě areálu (500 osob).
ČOV by měla být navržena s ohledem na spotřebu vody v areálu, přičemž doporučená
spotřeba vody je 20 l/os/den => 10.000 l /den. Množství odpadních vod bude adekvátní
množství spotřebované vody.
ČOV a kvalita odpadních vod
Typ ČOV není v současné době znám, bude upřesněn investorem v další fázi projektové
dokumentace.
Je však podmínkou, aby kvalita odpadních vod splňovala hygienické limity pro kvalitu
přečištěných vod vypouštěných z ČOV, kvalitu vod pro další použití určí vodosprávní úřad
ve vodosprávním řízení. .
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Zasněžování - spotřeba vody
Jelikož v projektové dokumentaci nejsou uvedeny údaje o typu sněžného děla bylo pro příklad
vybráno dělo SUFAG typu SuperSilent C
Příklad:
Sněhové dělo značky Sufag, typ Compact má uveden průtok vody v rozsahu 69 – 425 l/min.
Při Ø průtoku vody cca 200 l/min x 60 = 12.000 l/hod. => 144.000l/12 hod.
Spotřeba vody se bude odvíjet od doby provozu sněžného děla. Za 12 hod. provozu bude při
tomto typu sněžného děla spotřeba vody 144.000 l. Zdroj: http://www.lubomir-rek.cz
Sněhovým dělem typu SuperSilent C můžete zasněžovat během studených nočních hodin i v
místech, kde je hluk nežádoucí. Snížení hlučnosti nebylo dosaženo pouhým snížením otáček,
které by znamenalo ztrátu zasněžovacího výkonu. Díky dokonalé patentované tlumící
technice poskytuje typ SuperSilent C plný zasněžovací výkon v každé denní a noční době.
SUFAG SuperSilent C je naprosto nejtišším sněhovým dělem testovací série v Lechu,
přičemž je současně zachována vynikající kvalita sněhu.
Hlučnost dB(A)
vpředu
z boku

20 m
60
58

50 m
(52)
(50)

Obecně lze tedy uvažovat o jakémkoliv typu sněhového děla s hlučností do 55 dB ve
vzdálenosti 50m
Pro příklad uvedeno Sněžné dělo SUFAG - Typ SuperSilent C
Průtok vody...................................69 - 425
l/min
Produkce sněhu............................10 - 64
m3/h
Tlak vody.......................................8 - 40 bar
Příkon
Ventilátor.......................................11 kW
Kompresor......................................4 kW
Ohřev.............................................4,0 kW
Ostatní...........................................0,5 kW
Celkem..........................................19,5 kW
Počet trysek..................................310 ks
Počet nukleátorů...........................45 ks
http://www.lubomir-rek.cz/index1.htm
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Je třeba zdůraznit, že za špatných klimatických podmínek (vysoká teplota přes den) bude
spotřeba vody jistě vyšší, neboť bude nutné úplné zasněžování po dobu 24 hod. V případě
lepších klimatických podmínek bude samozřejmě nutnost výroby umělého sněhu snížena
např. na několik hodin (např. v noci) tak, aby byl přes noc v areálu vytvořeny ideální
podmínky k lyžování.

Odpady
Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.

Odpady z výstavby
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti. Výkopová zemina
bude použita pro terénní úpravy. Následující tabulka předkládá přibližné bilance některých
druhů odpadů - odpady jsou zařazeny podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů,
v platném znění.
Tabulka 6 - předpokládané odpady vzniklé při stavbě
Druh odpadu

Kategorie
odpadu
org.
N

Odpadní barvy a laky obsahující
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem
08 01 11
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků obsahující nebezpečné
látky

Kód odpadu
08 01 11

O

08 01 12

N
O
O
O
O
O
N

13 02 08
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 10

O
O

17 01 01
17 01 02

N

17 01 06
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Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedené pod číslem
170107
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05
03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01
a 17 06 03
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

O

17 01 07

O
O

17 04 11
17 05 04

O

17 06 04

N

17 09 03

O

17 09 04

N
O
O

20 01 21
20 02 01
20 03 01

Odpady při provozu
Odpady budou vznikat z provozu jednotlivých zařízení a také během pravidelné údržby - při
provádění servisních a udržovacích pracích. Likvidace budou zajišťovat odborné firmy na
základě smluvních vztahů. Tam by měla být zakotvena i podmínka odstranění vzniklých
odpadů prostřednictvím oprávněné firmy.
Tabulka 7 - odhad předpokládaných odpadů vzniklých při provozu
Název druhu odpadu
Odpady jinak blíže neurčené
Jiné hydraulické oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z odlučovačů olejů
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály
Jiné baterie a akumulátory

Kategorie
O
N
N
N
O
O
O
O
O
O
N
O

Kód odpadu
08 02 99
13 01 13
13 02 08
13 05 02
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 02 02
16 06 05
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Izolační materiály
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

O
N
O
O
O
O

17 06 04
20 01 21
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 07

Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné dle
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Množství odpadu

Bourací práce budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. Množství odpadů je
závislé na rozsahu bouracích prací, které budou upřesněny v dalších stupních projektové
dokumentace. V tuto chvíli je jasné, že dojde k demolici stávající chaty Alšovka a na jejích
základech bude následně vystavěna nová chata o shodných půdorysných rozměrech 10 x 10 m
.

Vibrace
Uvažovaný záměr nebude zdrojem vibrací.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
Dotčené území se nachází v Ústeckém kraji, nejbližší CHKO je oblast Slavkovských les ( cca
25 km JZ). Záměr je umístěn mimo maloplošná chráněná území a nezasahuje ani do lokalit
soustavy NATURA 2000. (mapa 6)
To znamená:
•

V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí) se nacházejí
prvky ÚSES, a to na lokální a nadregionální úrovni.

•

Dotčené území neleží v NP, CHKO, nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000

•

Dotčené území není trvale obydlené (je zde jen řídká zástavba rekreačních objektů –
chat), žádné zástavby se záměr bezprostředně nedotýká

•

V dotčeném území se nenacházejí žádné kulturní či historické památky, které by mohl
uvažovaný záměr přímo ovlivnit

•

Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné (mapa 4)

•

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na jeho
proveditelnost (pozn. zpracovatele – jako extrémní lze považovat např. teplou zimu
sezony 2006 – 2007).

Identifikace dotčené lokality
Území s plánovanou výstavbou se nachází v katastrálním území obcí Měděnec a Petlery na
východním svahu vrcholové části Krušných hor u silnice z Klášterce nad Ohří do Měděnce.
(mapa 1,2). V současnosti se zde nachází stávající sjezdovka a dvěma talířovými vleky,
částečně osvětlená, bez zasněžovacího systému. V okolí sjezdovky jsou rekreační chaty
soukromých majitelů, chata Alšovka TJ Klášterec, obslužné objekty sjezdovky (technická
budova u horní stanice vleku, budova pokladny u dolní stanice vleku, garáž rolby) a chata
Horské služby. Většina rekreačních objektů včetně obslužných staveb sjezdovky jsou
obsluhovány polními nebo lesními, částečně upravenými cestami.
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Svah, na kterém se sjezdovky nacházejí, byl ještě v 70. letech minulého století značně
odlesněn a využíván jako extenzivní louky a pastviny. Pro obtížnou přístupnost pozemků na
prudkém svahu byly louky a pastviny postupně ponechány ladem, zarůstaly náletem dřevin a
z části byly posléze opět zalesněny. Z luk a pastvin se do současné doby zachovaly pouze
fragmenty soustředěné do okolí chat a na sjezdovkách.

Územní systém ekologické stability krajiny
§

Zájmové území se nachází v blízkosti nadregionálního biokoridoru Studenec-Jezeří (cca 1,1

km) a jeho osa probíhá J směrem ve vzdálenosti cca 2,8 km

vzdušnou čarou od

posuzovaného záměru. SZ směrem ve vzdálenosti cca 3km vzdušnou čarou probíhá osa
nadregionálního biokoridoru Božídarská rašeliniště - Hřenská skalní města.
§

Nejbližším regionálním biokoridorem je biokoridor Červené Blatno – Pernštejn, který

probíhá JZ směrem ve vzdálenosti 2,2 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru.
§

JV směrem ve vzdálenosti cca 3,5 km probíhá regionální biokoridor Pernštejn-Vrch Šumná.

§

JV směrem ve vzdálenosti cca 8,8 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází

nadregionální biocentrum Úhošť.
§

SSZ směrem ve vzdálenosti cca 3,1 km se nachází regionální biocentrum Červené bláto

§

J směrem ve vzdálenosti cca 1,2 km- RBC Široký potok

S směrem ve vzdálenosti cca 4 km – RBC Písečnice (mapa 4)

Zvláště chráněná území
a) velkoplošná CHÚ
Posuzované území není součástí žádného velkoplošného chráněného území.

b) maloplošná CHÚ (mapa 6)
•

PP Sfingy – geologický útvar, ve vzdál. cca 1 km JZ

•

NPP Doupňák – cca 3,4 km JV

•

NPP Ciboušov – cca 4,6 km JV

•

PP Louka vstavačů u Černýše – cca 5,5 km JJZ
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•

PP lokality břízy ojcovské u Volyně – cca 6,3 km SVV

•

PR Horská louka u Háje – cca 9 km Z

c) CHOPAV – posuzované území je součástí CHOPAV Krušné hory (mapa 7)

Území přírodních parků
Řešené území není součástí žádného PP. (mapa 5)
§

Ve vzdálenosti cca 6,4 km vzdušnou čarou SV směrem od posuzovaného záměru se

nachází přírodní park Údolí Prunéřovského potoka.
§

JZ směrem ve vzdálenosti cca 6,6 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází

přírodní park Stráž nad Ohří.

NATURA
Území je mimo oblasti soustavy NATURA 2000. Není zde vyhlášena žádná ptačí oblast ani
navržené evropsky významné území z důvodu ochrany biotopů, živočišných a rostlinných
druhů. (mapa 3)
Nejbližší Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská se nachází SV ve vzdálenosti
cca 720 m. Druhy, pro něž je vyhlášena (populace tetřívka obecného, žluny šedé a jejich
biotopy) záměrem stavby nebudou ovlivněny.
Nejbližší EVL je oblast Podmilesy (předmětem ochrany jsou zde polopřirozené suché
trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých - prioritní
stanoviště, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy) nacházející se
SZ směrem ve vzdálenosti cca 1,9 km

Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb. §3 – vymezení pojmů, odstavec b)
b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou
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jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména 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. Zvláště
chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f)
Jelikož se zájmové území nachází na území lesa bude nejbližším dotčeným VKP ze zákona
les.
Pokud chce investor zasahovat do tohoto VKP ze zák. č.114/1992 Sb., je nutné požádat o
udělení výjimky ze zásahu do VKP příslušný správní úřad.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historicky bylo toto území zastavěno venkovskými zemědělskými usedlostmi, původní název
vesnice v tomto údolí byl Venkov. Dnes vzrostlý les vznikl na původních pastvinách, loukách
a polích. Na historických fotografiích se lesní porost objevuje pouze v nejvyšších partiích hor,
dnes holých. Původní les odumřel následkem kyselých dešťů a emisní zátěže z nedalekých
tepelných elektráren.
Region severozápadních Čech zahrnující oblast Krušných hor zhruba od Jáchymova po Ústí
nad Labem, severočeskou pánev a oblast Českého středohoří zaujímá zcela výjimečné místo
v historii těžby ozdobných kamenů.

Měděnec
Záměr je od obce Měděnec vzdálen cca 1km vzdušnou čarou Z směrem. Horní městečko
Měděnec bylo založeno v roce 1520 majitelem panství Hanušem z Vitzhumu v blízkosti již
provozovaných dolů a obdrželo výsadu svobodného výkupu stříbra.
Krušnohorská železnorudná ložiska jsou zastoupena dvojicí rozdílných genetických typů.
Žilná ložiska se vyznačují výskytem hematitu, oxidické rudy manganu, křemenem, pyritem a
fluoritem. Tyto žíly prostupují ruly, ortoruly a migmatity většinou pod strmými úhly.
Mocnosti žil jsou velmi nepravidelné, většinou malé a proto z hlediska těžby mnohdy i
nerentabilní. Železorudná lože nebo čočky jsou tvořeny polohami skarnů.
V roce 1954 byl zahájen rozsáhlý geologický průzkum v okolí Měděnce a Přísečnice, jehož
cílem bylo vyhledání především fluoritových a barytových ložisek. V průběhu následujícího
magnetometrického průzkumu byla objevena nová skarnová ložiska magnetitu.
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Výstavba nového dolu Měděnec byla zahájena v roce 1960 a první ruda byla vytěžena
17.5.1968. Řadě organizačních změn, obvyklých v letech 1969 - 1977 se nevyhnul ani důl
Měděnec. po roce 1968, kdy byl dán podnět k útlumu československého rudného hornictví,
byly činěny přípravy na vypracování projektu útlumu a likvidačních prací dolu Měděnec.. Po
vyčerpání zásob železných rud byla těžba ukončena v červenci 1992.
Nový výrobní program vycházel především z reálných úvah o další existenci nově
vybudovaného a technicky moderně zařízeného dolu. Proto bylo rozhodnuto o těžbě
muskovitu pro chemický průmysl a granátů jako brusivo. Vedlejšími produkty byly křemen a
odpadní písky. Pro odbytové a finanční potíže byla těžba zastavena v roce 1994 a důl opuštěn
a zatopen v roce 1998.

Území hustě zalidněná
Dotčené území je bezpochyby územím řídce osídleným, které vytváří přechod mezi lesem a
územím určeným k rekreačním účelům. Hustota obyvatelstva se pohybuje od 2-14,99
obyvatel/km2. Realizací stavby se množství obyvatelstva nezmění.

Staré ekologické zátěže
Ve vzdálenosti cca 1,8 km Z směrem vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází
stará zátěž „Skládka Měděnec“. V místě realizace záměru se žádné známé staré zátěže
nevyskytují. V průběhu realizace se mohou staré zátěže ve formě nepovolených skládek
odpadů (černých skládek) objevit.
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2. Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Klima a ovzduší
Klimaticky se řadí ke klimatické oblasti CH 7 ( je charakterizována krátkým létem, chladným
a vlhkým (počet letních dnů 10 – 30, úhrn srážek ve vegetačním období 500 – 600),
přechodné období je dlouhé, chladné jaro a chladný podzim. Zima je dlouhá, chladná, vlhká –
srážkový úhrn v zimním období je 350 – 400 mm s dlouho trvající sněhovou pokrývkou (100
– 120 dní).
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky
a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako
prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné
meze tolerance. Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. jsou také stanoveny imisní limity pro
ochranu ekosystémů (příloha č. 1 k tomuto nařízení). Tyto musí být dodržovány v oblastech
uvedených v příloze č. 10 k tomuto nařízení:
-

území národních parků a CHKO,

-

území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší

-

ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve věstníku MŽP

Dle věstníku MŽP (částka 12/2005) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu
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Tab. 8 - Výsledky měření kvality ovzduší na vybraných stanicích (µg.m-3)
stanoviště
Chomutov
Tušimice
Měděnec

SO2
prům/rok
9,7
7,4
10,6

NOx
prům/rok
19,4
15

PM10
prům/rok
32,2
36,5
19,6

Půda
Posuzovaná lokalita se nachází na prudkém svahu s východní expozicí. Lanovky a trasa
sjezdovek je vedena přibližně od křižovatky silnic Klášterecká Jeseň – Petlery – Měděnec až
ke břehům Širokého potoka. Nadmořská výška lokality činí cca 660 – 780 m n.m.
Celé okolí zájmového území tvoří horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří,
které jsou tvořeny především biotitickou a muskovit-biotitickou pararulou, zčásti
magmatitizovanou, a svory. Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopíščité a
písčitohlinité.
V rámci projektu bude potřeba vyjmout ze zemědělského půdního a lesního půdního fondu
půdu jíž se záměr týká. Plocha celého řešeného území je cca 75 000 m2. Trvalý zábor ZPF a
PUPFL se bude týkat pouze pozemků spojených s výstavbou příslušných stavebních objektů a
obslužných komunikací.

Fauna a flóra
K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM ( příloha str. 91, ing. Čestmír Ondráček, Vít Tejrovský) cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového prostoru, a to v období května
2005 až dubna roku 2006.
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Závěr průzkumu v dané lokalitě:
•

Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 100 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu byl
zaznamenán 1 druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to
v kategorii:
ohrožené:

koprník štětinolistý (Meum athamanticum)

Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. ed. 2001) byly
v zájmovém území zaznamenány 3 taxony, a to v kategorii:
zvonečník černý (Phyteuma nigrum)

ohrožený:

Vzácnější taxony vyžadující pozornost:
koprník štětinolistý (Meum athamanticum)
chrpina parukářka třepenitá (Centaurea pseudophyrygia)

•

Zoologie

Obojživelníci a plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byl během průzkumu v roce 2006
zaznamenán jeden druh obojživelníka, který není zařazen do kategorie zvláště chráněných
druhů.
Byly zjištěny 2 druhy plazů, všechny patří mezi zvláště chráněné druhy, a to v kategorii:
Silně ohrožené:

ještěrka živorodá

Kriticky ohrožené:

zmije obecná

Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2006
zaznamenáno 33 druhů ptáků, 3 druhy patří mezi druhy zvláště chráněné a to v kategorii:
Ohrožené –

vlaštovka obecná
krkavec obecný
rorýs obecný
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Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.

Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2006
zaznamenáno 9 druhů savců, z nichž není žádný řazen mezi druhy zvláště chráněné.

Bezobratlí:
Jediným bezobratlým, který je řazen mezi druhy zvláště chráněné (v kategorii ohrožené) je
zjištěný hojně rozšířený čmelák zemní.
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D.

ÚDAJE O VLIVECH NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
Vliv na zdraví a bezpečnost

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě
a provozu tohoto typu mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního
úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních povinností dbát na
příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí.
Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné

Vliv na estetické kvality území

Stavba je sice umístěna mimo území CHKO. Záměr určitě nějaké vlivy na estetiku území mít
bude avšak s ohledem na již fungující sportovní areál nepůjde o vlivy zásadního charakteru.
Dojde pouze k rozšíření stávajícího, již fungujícího sportovního areálu. S ohledem na estetiku
posuzovaného území je nutné tyto vlivy minimalizovat vhodným a šetrným umístění staveb
do krajiny, tak aby zásah do krajiny byl snížen na minimum. Je nutné zdůraznit, že předmětná
lokalita byla již v minulosti využívána pro rekreaci a sportovní aktivity, tudíž se
předkládaným záměrem využívání posuzovaného území nezmění. Dojde ke zkvalitnění
poskytovaných služeb pro příměstskou rekreaci a posílení cestovního ruchu v této oblasti.
Sjezdové lyžování je aktivita značně náročná na výstavbu speciálních zařízení a
infrastruktury. Tomu ostatně odpovídá i relativně vysoké náklady na její provozování,
vyjádřené cenou jízdného na vlecích a lanovkách. Jelikož vlivy sjezdového lyžování na
prostředí jsou poměrně značné, bylo by vhodné promítnout do těchto cen i náklady na
odstraňování ekologických škod, způsobených touto aktivitou. Na druhé straně je třeba říci,
že při správném provozování této aktivity a při dodržování všech zásad ochrany přírody je
sjezdové lyžování aktivitou, která umožňuje sportovní a pohybové využití poměrně vysokého
počtu lidí na relativně malé ploše, aniž by docházelo k porušování stability a homeostázy
krajinné struktury.
Předkládaný záměr bude mít přijatelný vliv na estetické kvality území.
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Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

a) ekosystémy
Svah, na kterém se sjezdovky nacházejí, byl v minulosti značně odlesněn a využíván jako
extenzivní louky a pastviny. Pro obtížnou přístupnost pozemků na prudkém svahu byly louky
a pastviny postupně ponechány ladem, zarůstaly náletem dřevin a z části byly posléze opět
zalesněny. Z luk a pastvin se do současné doby zachovaly pouze fragmenty soustředěné do
okolí chat a na sjezdovkách. Rostlinná společenstva v posuzovaném lyžařském areálu jsou
přirozená, mírně ochuzená, se vzácným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.
V blízkosti chat, lyžařského vleku a cest jsou částečně ruderalizovaná.

b) kácení
Stávající sjezdovka je respektována, je navrženo její zkapacitnění vykácením mladého lesního
porostu podél navrhovaného nového vleku a částečným vykácením některých stromových
partií, které vytvářejí průjezdové bariéry a ohrožují tak návštěvníky areálu. Jedná se většinou
o mladý porost, stromy vesměs nejsou starší než cca 50 let. Dle biologického hodnocení byly
na posuzovaném územní zaznamenány tyto druhy stromů: javor klen, břízu bělokorou, smrk
ztepilý, topol osika, vrba jíva a jeřáb ptačí. Rozsah kácení je patrný z přiloženého výkresu.
(mapa 8,9) V rámci celé akce bude nutné v celém areálu provést také související terénní
úpravy. Rozsah terénních prací nebyl v této fázi stanoven. Bude nutné ho upřesnit v dalších
fázích po provedení podrobného polohopisného a výškopisného zaměření. Otevření lesního
porostu vykácením sjezdové tratě způsobuje zvýšený nápor silných větrů na takto nově
vzniklé okrajové části lesa, které jsou vůči polomům obzvláště citlivé. Vzniká tak řetězová
situace, kdy nové polomy otevírají další prostor umožňující větru nabrat větší sílu, což vede
k dalším polomům, atd.
Tato situace je obzvláště významná ve smrkových monokulturách, či v lesích oslabených
vlivem imisí, houbovými chorobami nebo dřevokazným hmyzem.

Dle investorem předložených mapových podkladů záměru (mapa 9) byl proveden orientační
průzkum kvality a druhového zastoupené dřevin plánovaných ke kácení. Na mapě jsou
jednotlivé plochy označeny číslem – pod tímto označením jsou i popsány jednotlivé lokality:
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lokalita č. 1
mlazina, náletové dřeviny – stáří do 10 let – hospodářsky nevyužitelné dřevo, obvod kmenů
do 30 cm
lokalita č. 2
mlazina, zajištěná kultura, stáří do 20 let – smrk, bříza, javor, jasan, ve spodní části převažuje
smrčina, stáří 40-60 let – hospodářsky využitelné – k pokácení cca 30 stromů
lokalita č.3
hospodářský les, zajištěná kultura, stáří 60-80 let – k pokácení cca 100 stromů nejvýznamnější
lokalita č.4
převažuje modřín, nízké zakmenění, stáří 40 let, v podrostu javor, bříza – hospodářsky málo
využitelné
lokalita č. 5
nízké zakmenění, v okrajích několik vzrostlejších smrků, jinak převažuje javor s obvodem
kmene do 30 cm – hospodářsky nevyužitelné
lokalita č. 6
okrajová část porostu s převahou javoru ve stáří 30-40 let, mlazina – hospodářsky
nevyužitelné
lokalita č.7
již vykáceno
lokalita č. 8
javor, olše, vtroušen smrk, nízké zakmenění, obvod kmenů do 30 cm – hospodářsky
nevyužitelné
c) živočichové
Záměr bude ptáky ovlivňovat - sice se uskuteční na místě již existujícího sportovního areálu,
ale dojde k jeho rozšíření. Vyskytující se druhy ptáků (a jiných živočichů) jsou na zvýšený
pohyb a přítomnost lidí přivyknuty.

Závěrem:
Vzhledem k umístění záměru v již zastavěném a využívaném prostoru lesa pro rekreaci –
lyžování široké veřejnosti nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést
k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu.
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Při dodržení navrhovaných doporučení nemáme z botanického a zoologického hlediska
k projektované stavbě žádné námitky. (Ondráček, Tejrovský)
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze považovat za mírně negativní.

NATURA 2000

Území je mimo oblasti soustavy NATURA 2000. Není zde vyhlášena žádná ptačí oblast ani
navržené evropsky významné území z důvodu ochrany biotopů, živočišných a rostlinných
druhů.
Nejbližší Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská, je ve vzdálenosti, kdy nebudou
druhy pro něž je vyhlášena, záměrem stavby ovlivněny.
Dle vyjádření KÚÚK nebude akce „Areál zimních sportů Alšovka“ mít vliv na území
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha str.83)
Uvažovaný záměr nemá vliv na soustavu NATURA 2000.

Vliv provozu na obyvatelstvo a životní prostředí

Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí.
Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a volba
příjezdových cest na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu životního prostředí.
Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí možnost částečného znečištění
silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby. Silnice a
komunikace zasažené stavbou musí být po dobu stavby průběžně čištěny. Případné škody na
pozemcích v příjezdových trasách způsobené průjezdem stavební mechanizace a vozidel
budou po dokončení stavby odstraněny a okolí uvedeno do původního stavu.

Na základě předchozích zkušeností s obdobnými projekty se dá předpokládat, že do
vzdálenosti 10 m od zdroje hluku (vlek – strojovna vleku) bude hluk 50 dB. Navíc zdroj
hluku z provozu bude omezen na několik hodin denně. S určitostí lze tvrdit, že nepůjde o
nepřetržitý provoz. Nejzazší možná hodina provozu vleku ve večerních hodinách je stanovena
max. do 22 hodiny.
Vlivy záměru lze tedy hodnotit jako přijatelné.
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Vliv záření

Uvažovaný záměr nebude zdrojem záření.

Jiné ekologické vlivy

Problematika umělého zasněžování
Umělý sníh se dnes stal skutečností v mnoha lyžařských střediscích. Umělým sněhem se
zlepšuje zejména situace na exponovaných místech sjezdovek a zajišťuje jejich celosezónní
sjízdnost. Umělé zasněžování dává existenční jistou provozovatelům z komplexu zimní
turistiky. Ve většině středisek má umělé zasněžování pouze tento význam. Často stačí
minimální počet zařízení a malé procento uměle zasněžované plochy a lyžařský provoz je na
dlouhou dobu pojištěn. Navíc stejnoměrná sněhová pokrývka chrání klíčící traviny a kořeny
horské flóry před ostrými hranami lyžařů. Správně vyrobený umělý sníh je plně snášenlivý se
sněhem přírodním a i náklady na úpravu tratí pásovými vozidly jsou u umělého sněhu menší
než u přírodního.
Přes tyto nesporně kladné přínosy však s sebou výroba umělého sněhu přináší i některé
negativní efekty na prostředí. Především je výroba umělého sněhu technologie relativně
náročná na spotřebu energie, materiálu a vody. Celý systém se skládá z mnoha komponentů,
jako např. vodního zdroje a přívodů vody, budovy řídící stanice, čerpadel, kompresorů,
potrubních rozvodů, zemní kabelové sítě, přívodů elektrické neryje, ovládacích prvků,
kontrolních a řídících systémů atd.. Rovněž otázka hlučnosti zařízení na výrobu umělého
sněhu není zanedbatelná, zejména u vysokotlakých systémů.
Základním limitujícím faktorem pro zřizování systémů umělého zasněžování je přítomnost
dostatečného množství vody. Také celkové pořizovací náklady těchto systémů hrají
podstatnou roli - jejich budování se vyplácí pouze na důležitých sjezdovkách s y vysokou
frekvencí lyžařů. Proto jsou ve střediscích budovány zasněžovací systémy většinou pouze na
malém procentu z celé plochy sjezdových tratí.
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Velkoplošné vlivy v krajině

V návaznosti na daný prostor, jeho dosavadnímu využívání a charakteru posuzovaného
provozu dojde realizací záměru lokální změně, kterou by bylo možno chápat jako dotváření
charakteru krajiny, proto tento vliv na území nemůže být však považován jako velkoplošný.
Architektonické řešení nově navrhovaných staveb svým charakterem odpovídá rekreačnímu
charakteru okolních objektů.
Vliv záměru na krajinu lze označit za nevýznamný.
Vlivy na vodu

V rámci výstavby akumulační vodní nádrže bude vybudována také areálová čistírna
odpadních vod. (území je součástí CHOPAV Krušné hory, mapa 7). Tato čistírna by měla
kapacitně zabezpečit odkanalizování všech nově navrhovaných objektů.
Kapacita čistírny je dimenzována na 50 EO (ekvivaletních obyvatel) tak, aby v případě
potřeby umožnila také následující připojení stávajících rekreačních objektů v areálu.
Zpracovatel průvodní zprávy a projektové dokumentace navrhuje kapacitu ČOV na 50 EO,
ale po konzultaci s pracovníky SČVK jsme dopěli k závěru, že takto navržená ČOV nemusí být
dostačující, vzhledem k předpokládané kapacitě areálu (500 osob).
V rámci pokládání trubního vedení zasněžování bude položena splašková kanalizace pro nové
objekty. Pro návrh dimenze potrubí kanalizace platí stejný předpoklad jako pro ČOV. V rámci
výstavby zasněžování budou položeny nové rozvody kanalizace pro navrhované objekty.
Kanalizace bude zaústěna do čistírny odpadních vod u nové akumulační nádrže.
Vliv na vodu lze označit za nevýznamný.

Vlivy na půdu

Realizace stavby bude mít vliv na půdu a to z hlediska záboru ZPF a PUPF pro výstavbu
lyžařského areálu, jeho plocha bude 75.000 m2. Trvalý zábor ZPF a PUPFL se však bude
týkat pouze pozemků spojených s výstavbou příslušných stavebních objektů a obslužných
komunikací.
Důležitým vlivem na půdu bude její možné narušování půdy způsobované sjížděním,
neboli mechanickým obrušováním plochami a zejména hranami lyží. Může docházet k
narušování půdního pokryvu, ke změnám vitality a posléze i druhového složení rostlinných
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společenstev na lyžařských svazích, což může posléze vést až ke zrychlené erozi, vzniku
erozních rýh a k celkovému znehodnocení ekosystému.
Tyto efekty jsou však do značné míry tlumeny sněhovou pokrývkou

a ke skutečnému

nebezpečí může dojít pouze při nedostatku sněhu. K tomu dochází buď při celkově nižší
sněhové pokrývce (na začátku zimy či na jaře), nebo lokálně, tj. pouze v určitých místech
sjezdových tratí (na osluněných místech, ve zúžených partiích tratí, či v nižších nadmořských
polohách – v dolních částech sjezdovek). Proto je třeba v těchto případech provozování
sjezdového lyžování důsledně regulovat tak, aby nedocházelo k poškozování prostředí. Při
lokálním nedostatku sněhu může s úspěchem pomoci i umělé zasněžování.
Vliv záměru na půdu lze označit za významný.
Vlivy na ovzduší

Negativní vliv na ovzduší bude velmi nízký a bude trvat po dobu realizace stavby. Vlivy
výstavby na stávající imisní zátěž zájmového území budou nízké, vázané na emise škodlivin z
dopravy. Ta bude krátkodobá, hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a oxidy
dusíku. V době provozu bude negativním vlivem na ovzduší emitované emise škodlivin
z dopravy. Bude se však jednat o vliv s únosnou intenzitou. Vzhledem k přítomnosti silnic je
ovlivnění rozptylové situace zcela zanedbatelné a upustilo se od požadavku zpracování
rozptylové studie.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za málo významný.

Vlivy na odpadové hospodářství

Realizace stavby zvýší množství produkovaných odpadů, především kategorie "O", z nichž
ale podstatnou část je možno recyklovat. Při samotném provozu bude docházet k produkci
běžného komunálního odpadu, odpadu z údržby zeleně, uličních smetků a odpadů vzniklých
při běžném chodu areálu. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů
osobě k tomu oprávněné dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Vliv záměru na odpadové hospodářství lze označit jako nevýznamný.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení
(standardní pětibodová verbálně numerická stupnice preferovaná pro metodu TUKP
dle Ecoimpact formula: Úplný expertní systém pro posuzování vlivu staveb a činností na
životní prostředí. Manuál EIA, Ecoimpact, Praha 1992)
Tabulka 10 - Verbálně numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek
body Verbální hodnocení
1

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově pravidelný;
periodicky se opakující; prostorově neomezený.
Přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné.
Míra závažnosti (důležitosti) ukazatele je zanedbatelná (téměř nulová irelevantní).
Jakost (kvalita) nebo řešení je neuspokojivé, neúplné, nevyhovující nebo nepřijatelné.
Finanční náklady jsou nepřijatelné, příliš vysoké.
Spolehlivost a bezpečnost záměru je nepřijatelná.
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je neuspokojivý.

2

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově nepravidelný, dočasný,
prostorově omezený.
Přijaté riziko je nadprůměrné-jisté.
Jakost (kvalita) nebo řešení je podprůměrné.

3

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je průměrný; na hranici přípustného limitu.
Přijaté riziko je průměrné.
Míra závažnosti ukazatele je důležitá (nezanedbatelná, relevantní).
Jakost (kvalita) nebo řešení a finanční náklady jsou průměrné.

4

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je slabý; neškodný.
Přijaté riziko je podprůměrné.
Jakost (kvalita) nebo řešení je nadprůměrné.

5

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je téměř nulový; žádný.
Přijaté riziko je téměř nulové; žádné.
Míra závažnosti ukazatele je výjimečně důležitá (rozhodující).
Jakost (kvalita) nebo řešení je výjimečně nadprůměrná; progresivní
Finanční náklady jsou nejnižší.
Spolehlivost a bezpečnost záměru je plně zaručena.
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je maximálně možný.
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Tabulka 11 – Porovnání aktivní a nulové varianty
Kritérium vlivu
Aktivní varianta Nulová varianta
Půda
Ovzduší
Povrchové vody
Podzemní vody
Flóra
Fauna
Ekosystémy
Odpady
Hluk
Sociální a ekonomické vlivy
Zaměstnanost
Podmínky pro sport a rekreaci
Dopravní systémy
Historické a kulturní památky
Soulad s ÚP
Estetika území
Rizika havárií

3
4
4
4
3
3
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
4

Předpokládaná interakce hodnocena jako: VN
N
n
p
P
VP
0

3
4
3
4
5
4
4
5
4
2
2
2
4
5
5
4
4

Předpoklad
interakce
0
0
p
0
N
n
0
n
0
VP
p
VP
p
0
0
0
0

velmi negativní
negativní
málo negativní
málo pozitivní
pozitivní
velmi pozitivní
žádný vliv, není rozdíl ve variantách

Vysoce pozitivní vliv
hlediska socio – ekonomického a podmínek pro sport a rekreaci
Pozitivní a málo pozitivní vliv
z hlediska vlivu ns povrchové vody, , zaměstnanost a dopravní systémy
Negativní a málo negativní vliv
s ohledem na floru, faunu a odpadové hospodářství
V ostatních hlediscích
žádný vliv se nepředpokládá nebo není ve variantách rozdíl
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3. Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice

nejsou známy. Vzhledem ke vzdálenosti

předkládaného záměru od státní hranice vlivy záměru nepřicházejí v úvahu.
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4. Opatření

k

prevenci,

vyloučení,

snížení,

popřípadě

eliminační,

minimalizační

kompenzaci nepříznivých vlivů
Technická a přípravná opatření

Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době
po uvedení stavby do provozu, je možno považovat :
•

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích

•

pravidelné a důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav

•

vyčlenění ploch kam není přípustné v rámci stavby zasahovat

•
Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
•

řádnou přípravu všech technologických procesů

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít
ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

•

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)

•

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k
tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů

•

staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX,
CHEZACARB etc.)

•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění

•

zajistit aby plánovaná ČOV splňovala hygienické limity pro kvalitu přečištěných vod
vypouštěných z ČOV.
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Opatření na úseku ovzduší
.

Plynné emise

Plynné emise budou určitým negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a
kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :
•

udržování dokonalého technického stavu motorů všech strojů a zařízení a dalších
mechanizmů

•

dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno

•

•

dokonalou organizaci práce vylučující :
•

zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

•

běh jejich motorů naprázdno

požadovat, aby spalování nafty splňovalo normu Euro 3
.

Prašnost

Dalším dočasně negativně působícím faktorem především v době výstavby bude prašnost. V
tomto období bude nutné zaměřit pozornost především na :
•

řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež
vykazují sklony k prášení

•

úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

•

v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků

Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby posuzovaného záměru bude nutné minimalizovat
technologickou hlučnost :
•

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

•

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

•

tvorbou překážek šíření hluku
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•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky

•

Pro dopravu stavebního materiálu bude využíváno veřejných komunikací.

•

Práce nebudou probíhat v noci, dopravní trasy budou vedeny mimo zástavbu.

•

Úkolem projektanta bude navrhnout takový postup prací, aby okolí bylo zatěžováno
nejmenší možnou měrou a po nejkratší možný čas

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Projektová
dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební technologie a
dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.
Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

•

V místě stavebních prací a výkopů bude realizována skrývka půdy a vytvoření její
deponie pro pozdější rekultivaci stavebního záměru či jiné využití v rámci celého
projektu..

•

v případech

provozování sjezdového lyžování při nedostatku sněhu důsledně

regulovat provoz tak, aby nedocházelo k poškozování prostředí – popř. využívat
umělého zasněžování

Opatření na úseku flóry a fauny

V následujících tabulkách jsou uvedeny druhy jež na lokalitě hnízdí (ptáci), nebo jsou na ni
přímo vázáni svým biotopem (obojživelníci, plazi savci)
•

Před zahájením výkopových prací doporučujeme sejmout drn a po zahrnutí výkopů jej
opět použít na zakrytí.

•

Vykopanou zeminu doporučujeme ukládat bezprostředně podél vykopaných rýh tak,
aby došlo k co nejmenšímu poškození populace koprníku štětinolistého.

•

Doba trvání zemních prací musí být zkrácena na minimum.

•

Při realizaci záměru dojde ke kácení dřevin a tak je nutné postupovat dle dikce §8
odst. 1 zák. č.114/1992 Sb.

•

Stromy budou odstraněny v období, které by vyloučilo případné ohrožení hnízdících
ptáků, zemní práce také nutno provádět mimo období hnízdění.
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•

Na základě zjištění bude nutno požádat o výjimku ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle §56 zákona)

•

Vzhledem k minimálnímu výskytu koprníku štětinolistého není třeba přijímat k jeho
ochraně žádná specifická (minimalizační či kompenzační) opatření.

•

Před zahájením výkopových prací doporučuji sejmout drn a po zahrnutí výkopů jej
opět použít na zakrytí. Vykopanou zeminu doporučuji ukládat bezprostředně podél
vykopaných rýh tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození populace koprníku
štětinolistého. Doba trvání zemních prací musí být zkrácena na minimum.(Ondráček,
Tejrovský)

•

V rámci obecné ochrany ptáků je třeba dohodnout s příslušným orgánem ochrany
přírody možné termíny výstavby a činností spojených s výstavbou areálu tak, aby
nebyly ohroženy hnízdící druhy ptáků. Obzvláště pak v případě kácení je tuto činnost
nutné vhodně časově naplánovat.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů.
Ke zpracování oznámení byl vcelku dostatek podkladových materiálů a vycházelo se
z realizace obdobných záměrů.
V dané lokalitě byl proveden základní inventarizační průzkum rostlin, a obratlovců, a to jak
na lokalitách jež budou přímo stavbou dotčeny, tak na lokalitách nacházejících se v jejich
bezprostředním okolí. Zvláštní důraz byl kladen na zjištění zvláště chráněných druhů a druhů
ve vazbě na soustavu NATURA 2000.
Terénní průzkum a zpracování výsledků se uskutečnilo v období květen 2005 - duben 2006.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)
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Variantní řešení záměru není navrženo.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

mapa1 – mapa širších vztahů s plochou záměru
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Silnice směr
Měděnec + Křimov
Silnice směr
Klášterec

Silnice směr
Klášterecká Jeseň

mapa 2 – ortofotomapa
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mapa 3 – NATURA 2000
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mapa 4 – ÚSES
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Údolí Prunéřovského
potoka

Stráž nad Ohří
mapa 5 - umístění přírodních parků
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Mapa 6 – zvláště chráněná území v okolí uvažovaného záměru
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Mapa 7 – CHOPAV Krušné hory
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Alšovka – kácení
lokalita č. 1
mlazina, náletové dřeviny – stáří do 10 let – hospodářsky nevyužitelné dřevo, obvod kmenů
do 30 cm
lokalita č. 2
mlazina, zajištěná kultura, stáří do 20 let – smrk, bříza, javor, jasan, ve spodní části převažuje
smrčina, stáří 40-60 let – hospodářsky využitelné – k pokácení cca 30 stromů
lokalita č.3
hospodářský les, zajištěná kultura, stáří 60-80 let – k pokácení cca 100 stromů nejvýznamější
lokalita č.4
převažuje modřín, nízké zakmenění, stáří 40 let, v podrostu javor, bříza – hospodářsky málo
využitelné
lokalita č. 5
nízké zakmenění, v okrajích několik vzrostlejších smrků, jinak převažuje javor s obvodem
kmene do 30 cm – hospodářsky nevyužitelné
lokalita č. 6
okrajová část porostu s převahou javoru ve stáří 30-40 let, mlazina – hospodářsky
nevyužitelné
lokalita č.7
již vykáceno
lokalita č. 8
javor, olše, vtroušen smrk, nízké zakmenění, obvod kmenů do 30 cm – hospodářsky
nevyužitelné

Mapa 8 – popis dřevin uvažovaných k pokácení
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Lokalita č.5

č..6

č.7

č. 8
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Č. 1
Č. 2

Č. 3

Č.4

Mapa 9 – mapka lokalit dřevin uvažovaných k pokácení
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Výpis z katastru nemovitostí 1
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Výpis z katastru nemovitostí 2
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FOTODOKUMENTACE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

foto 1 – pohled na spodní dojezdovou část sjezdové dráhy

foto 2 – pohled na spodní dojezdovou část sjezdové dráhy
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foto 3 – střední část stávající sjezdové dráhy

foto 4 – dráha nové lanovky bude v trase původního vleku
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foto 5 – střední a horní část sjezdové a lanové dráhy

foto 6 – stávající sjezdová dráha na níž bude realizováno zasněžování
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foto 7 - koprník štětinolistý roste roztroušeně při kraji sjezdové dráhy

foto 8 - přístupová cesta
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Předmětem předkládaného projektu je zkvalitnění poskytovaných služeb v Areálu zimních
sportů u chaty Alšovka s cílem zabezpečit možnost jejího celosezónního provozování a
zabezpečení služeb pro návštěvníky areálu: příjezd, parkování, přístupový systém,
občerstvení, sociální zázemí.
Současné technické vybavení areálu je z roku cca 1992. V areálu je instalován vlek
Tatrapoma a vlek TLV 12 s talířovými unašeči. Vleky jsou obsluhovány malou budovou
pokladny a technickou budovou. Součástí areálu je malá garáž pro rolbu. Sjezdovka není
zasněžována, vleky kapacitně nepostačují, rolba je na hranici technické životnosti. Není
vyřešen přístupový systém pro návštěvníky, kapacita parkoviště je nevyhovující a zcela chybí
zázemí jak pro návštěvníky v podobě restauračního provozu a sociálních prostor, tak i pro
personál. Stávající chata Alšovka je v nevyhovujícím technickém stavu a neposkytuje
ubytování na dostatečné úrovni.

Kapacita areálu byla stanovena na cca 500 osob. Pro tyto návštěvníky je nutné zabezpečit
přístup, parkování a statndardní služby. Stavební řešení vychází z prostorových možností
zastavovaného území a jeho logických vazeb na okolní zástavbu a komunikační síť. Stávající
přístupové trasy k areálu jsou respektovány. Horní parkoviště je v rámci studie rozšířeno a
navrženo v odpovídajících technických parametrech. Je navržen nový příjezd k dolní stanici
vleku včetně parkoviště v trase stávající obslužné cesty. Tento příjezd by měl zabezpečit
snadnou dostupnost areálu i v dobách sněhových kalamit, kdy jsou hřebenové části hor jen
obtížně přístupné.
Stávající sjezdovka je respektována, je navrženo její zkapacitnění vykácením mladého lesního
porostu podél navrhovaného nového vleku a částečným vykácením některých stromových
partií, které vytvářejí průjezdové bariéry a ohrožují tak návštěvníky areálu.
Trasa nového kapacitního vleku kopíruje trasu vleku stávajícího. Malý talířový vlek bude
prodloužen a souběžně s ním je navržen malý lanový vlek. Stávající obslužné objekty
sjezdovky jsou navrženy k demolici a v jejich prostorách budou vybudovány obslužné objekty
nové. Jedná s především o Dolní stanici vleku, kde je navržena restaurace a horní stanici
vleku kde bude vybudována garáž rolby s technickým zázemím a zázemím zaměstnanců s
malým očerstvením. Stávající garáž rolby bude využita pro skladování vodních děl.
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Je navrženo zasněžování celé sjezdovky. Pro zasněžování bude vybudována akumulační nádrž
na stávajícím potoku v údolí. Nově navrhovaná akumulační nádrž bude propojena
vodovodním potrubím se stávajícím rybníkem v severní části areálu. Zpracovatel průvodní
zprávy a projektové dokumentace navrhuje kapacitu ČOV na 50 EO, ale po konzultaci
s pracovníky SČVK jsme dopěli k závěru, že takto navržená ČOV nemusí být dostačující,
vzhledem k předpokládané kapacitě areálu (500 osob). V rámci výstavby zasněžování budou
položeny nové rozvody elektro a kanalizace pro navrhované objekty. Kanalizace bude
zaústěna do čistírny odpadních vod u nové akumulační nádrže. Bude vybudováno osvětlení
sjezdovky a vleku.
Před započetím jakýchkoliv prací bude třeba provést nutné bourací práce:
§
§
§

odstranění budovy pokladny, servisní budovy u horní stanice vleku a boudy Alšovky
demontáž stávajícího vleku TATRAPOMA
demontáž dojezdu malého vleku TL-15.

Ostatní bourací práce budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.

Navržené úpravy:
§

Rozšíření a zkapacitnění stávající sjezdovky

§

Vybudování zasněžovacího systému

§

Vybudování osvětlení sjezdovky a velkého vleku

§

Vybudování akumulační nádrže zasněžování

§

Vybudování čistírny odpadních vod

§

Vybudování nového velkého vleku

§

Prodloužení stávajícího malého vleku

§

Vybudování obslužného objektu u dolní stanice vleku

§

Vybudování obslužného objektu u horní stanice vleku

§

Demolice stávající chaty Alšovky a vybudování nové chaty

§

Úprava příjezdové komunikace k chatě Alšovka, vybudování parkoviště u chaty

§

Zkapacitnění stávajícího horního parkoviště

§

Vybudování nové příjezdové komunikace k dolní stanici vleku

§

Vybudování nového parkoviště u nové příjezdové komunikace
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§

Vybudování přípojek elektro pro navrhované objekty

§

Vybudování přípojek kanalizace pro navrhované objekty

§

Vybudování přípojek vody pro navrhované objekty, včetně řešení zdroje pitné vody

Plocha řešeného území: 75.000 m2 Trvalý zábor ZPF a PUPFL se však bude týkat pouze
pozemků spojených s výstavbou příslušných stavebních objektů a obslužných komunikací.
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H.

PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45 i odst. zákona
č.114/1992 Sb., ve znění zákona č.218/2004 Sb.
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Odborná literatura a podkladové materiály
•

Biogeografické členění České republiky M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)

•

Soubor ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)

•

Vybrané informace o životním prostředí v Severočeském kraji (Český statistický úřad,
divize Ústí nad Labem, 2000)

•

mapové přílohy

•

vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

•

Souhrnná technická zpráva – studie Zimní areál Alšovka, 4D projekt s.r.o.

•

konzultace s odborníky - specialisty některých, významně dotčených oblastí

•

Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální
analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)

•

Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)

•

Statistická ročenka Ústeckého kraje (Český statistický úřad Ústí nad Labem) 2004

Síť internet:
http://www.ceu.cz/
http://www.env.cz/
http://mesta.obce.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.ceu.cz
http://monumnet.npu.cz
http://www.nature.cz
http://geoportal.cenia.cz
http://www.chmi.cz
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Přehled zkratek
EO – počet ekvivalentních obyvatel
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
AOPaK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
ZPF – zemědělský půdní fond
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
ŽP – životní prostředí
ČHMÚ – český hydrometeorologický ústav
PO – ptačí oblast
EVL – evropsky významná lokality
KOD (SOD, OD) – kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
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Zpracovatel

Vypracoval:

Mgr. Luboš Motl, Okružní 314, Meziboří – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476731518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

V Litvínově 10/4 2007

…………………………………………
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o

posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP
ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99
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Základní inventarizační přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny,
obratlovci, bezobratlí)

ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM
(cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí)

zimní areál
Alšovka

duben 2006

ing. Čestmír Ondráček
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ÚVOD
Přírodovědný průzkum byl proveden na pozemcích zimního lyžařského areálu Alšovka, na
kterých je plánována rekonstrukce vleku a zasněžovacího zařízení, elektrických rozvodů a
rozvodů vody pro zasněžovací zařízení, rozšíření a úprava stávajících sjezdovek a stavba
parkoviště.

OBSAH PRŮZKUMU A ČASOVÝ ROZVRH
V dané lokalitě byl proveden základní inventarizační průzkum rostlin, a obratlovců. A
to jak na lokalitách jež budou přímo stavbou dotčeny, tak na lokalitách nacházejících se
v jejich bezprostředním okolí. Zvláštní důraz byl kladen na zjištění zvláště chráněných druhů
a druhů ve vazbě na soustavu NATURA 2000.
Terénní průzkum a zpracování výsledků se uskutečnilo v období květen 2005 - duben 2006.
Zároveň byl proveden orientační průzkum bezobratlých živočichů a to ve vztahu
k bioindikačním skupinám, za které v této oblasti byli stanoveni střevlíkovití brouci,
blanokřídlí a denní motýli.

POPIS STAVBY A ÚZEMÍ
Posuzovaná lokalita se nachází na prudkém svahu s východní expozicí. Lanovky a
trasa sjezdovek je vedena přibližně od křižovatky silnic Klášterecká Jeseň – Petlery –
Měděnec až ke břehům Širokého potoka. Nadmořská výška lokality činí cca 660 – 780 m n.m.
Svah, na kterém se sjezdovky nacházejí, byl ještě v 70. letech minulého století značně
odlesněn a využíván jako extenzivní louky a pastviny. Pro obtížnou přístupnost pozemků na
prudkém svahu byly louky a pastviny postupně ponechány ladem, zarůstaly náletem dřevin a
z části byly posléze opět zalesněny. Z luk a pastvin se do současné doby zachovaly pouze
fragmenty soustředěné do okolí chat a na sjezdovkách.
Rostlinná společenstva v posuzovaném lyžařském areálu jsou přirozená, mírně
ochuzená, se vzácným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. V blízkosti chat,
lyžařského vleku a cest jsou částečně ruderalizovaná.
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Ve spodní části lokality je stanoviště mírně podmáčené, v rostlinném společenstvu dominují
především trávy - srha laločnatá (Dactylis glomerata), metlice trsnatá (Deschampsia
cespitosa) a kostřava červená (Festuca rubra) a konkurenčně silné byliny - šťovík tupolistý
(Rumex obtusifolius), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), bršlice kozí noha
(Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) aj. Na úpatí svahu (především
při okrajích lesních porostů byl roztroušeně zaznamenán zvláště chráněný koprník štětinolistý
(Meum athamanticum), ohrožený druh.
Výše ve svahu (na mezofilních stanovištích) se uplatňuje především psineček tenký (Agrostis
capillaris), který doprovázejí medyněk měkký (Holcus mollis), tomka vonná (Anthoxanthum
odoratum), kontryhel pastvinný a třpytivý (Alchemilla monticola, A. micans), violka psí
(Viola canina) a další.
Na exponovaných místech nacházejí uplatnění některé konkurenčně slabé byliny - jestřábník
chlupáček (Hieracium pilosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), mateřídouška vejčitá
(Thymus pulegioides), svízel hercynský (Galium saxatile), smolnička obecná (Lychnis
viscaria), vítod obecný (Polygala vulgaris), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani),
sedmikráska chudobka (Bellis perennis), jahodník obecný (Fragaria vesca), pampeliška
podzimní a srstnatá (Leontodon autumnalis, L. hispidus), místy i vřes obecný (Calluna
vulgaris) aj.
Louky v lyžařském areálu jsou pravidelně každoročně koseny.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Klimaticky se řadí ke klimatické oblasti CH 6 (chladná oblast s mírně chladným vlhkým
létem, s dlouhým přechodovým obdobím s chladným jarem a mírně chladným podzimem a
s dlouhou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky). Průměrná roční teplota činí cca 5,5°
C a průměrný roční úhrn srážek dosahuje až 850 mm.

Celé

okolí

zájmového

území

tvoří

horniny

krušnohorského

krystalinika

proterozoického stáří, které jsou tvořeny především biotitickou a muskovit-biotitickou
pararulou, zčásti magmatitizovanou, a svory.
Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopíščité a písčitohlinité.
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FLORISTICKO-FYTOGEOGRAFICKÁ
CHARAKTERISTIKA
Celá zkoumaná oblast spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976
(SKALICKÝ

ET

AL.

1977) pro účely Flóry ČR do obvodu Českého mezofytika,

fytogeografického okresu 25. Krušnohorské podhůří, podokresu 25a. Krušnohorské podhůří
vlastní. Tato oblast se vyznačuje hojným výskytem druhů západního rozšíření.

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (MIKYŠKA

ET AL.

1969) pokrývaly

zájmové území bikové bučiny (Luzulo-Fagion), které na výše položených místech (u
Měděnce a Horní Halže) přecházely v acidofilní horské bučiny (Luzulo-Fagetum montanum,
Verticillata-Fagetum). Na níže položených místech a v údolích potoků (U Domašína, Petler a
Klášterecké Jeseně) se rozprostíraly květnaté bučiny (Eu-Fagion). V nivě Širokého,
Kláštereckého i Malodolského potoka byly rozšířeny luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea
glutinosae).

METODIKA
Botanika
Nomenklatura českých a latinských názvů rostlin je převážně podle Kubáta a spol.
(KUBÁT K.

ET AL.

[eds.] 2002), proto nejsou v latinském seznamu taxonů u jmen rostlin

uváděny autorské zkratky.
V abecedně uspořádaném přehledu taxonů vyšších rostlin jsou uvedeny druhy a poddruhy
zjištěné v průběhu výzkumu. Druhy zvláště chráněné (podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992
Sb.) a druhy ohrožené (podle

Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR -

PROCHÁZKA F. [ed.] 2001) jsou v seznamu uvedeny tučně.
Symbol za taxonem značí:
§

- druh zvláště chráněný vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

§1 - druh kriticky ohrožený
§2 - druh silně ohrožený
§3 - druh ohrožený
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C -

index ohrožení dle Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR /stav v roce

2000/ (PROCHÁZKA F. [ed.] 2001)
C1 - taxon kriticky ohrožený
C2 - taxon silně ohrožený
C3 - taxon ohrožený
C4a - vzácnější taxon vyžadující další pozornost
Zoologie
Při jednotlivých návštěvách

byly v celém zájmovém území sledovány všechny druhy

obratlovců na území se vyskytující a to jak vizuálně, tak podle pobytových stop.
V mimohnízdním období byli ve sledovaném území zaznamenáváni všichni vidění a slyšení
ptáci. V hnízdním období byli ptáci vyhodnoceni pomocí standardní liniové metody a
metodou zpívajících samců. Výčet těchto druhů je součástí souhrnných tabulek.
Savci byli zjišťováni přímým pozorováním. drobní savci byli chytáni do běžných
sklapovacích pastí (50 pastí/noc). Déle byli savci určováni determinací pobytových stop.
Výskyt obojživelníků a plazů byl zjišťován vizuálně.
Střevlíkovití brouci byli cíleně vyhledáváni především ve vhodných úkrytech půdního
povrchu. Současně byli i chytáni do zemních pastí s roztokem formaldehydu. Denní motýli
byli loveni smýkadlem na kvetoucích rostlinách v okrajích zemědělských pozemků.
Důraz byl kladen na zjištění výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů.

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH ROSTLINNÝCH TAXONŮ
Latinsky
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Achillea millefolium
Alchemilla monticola
Alchemilla plicata
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Artemisia vulgaris
Avenella flexuosa
Bellis perennis
Betula pendula

Česky
javor klen
bršlice kozí noha
psineček tenký
řebříček obecný
kontryhel pastvinný
kontryhel třpytivý
psárka luční
tomka vonná
kerblík lesní
pelyněk černobýl
metlička křivolaká
sedmikrásky chudobka
bříza bělokorá

§

C
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Latinsky
Bistorta major
Briza media
Calamagrostis villosa
Calluna vulgaris
Campanula patula
Campanula rotundifolia
Carex muricata agg.
Carex nigra
Carex pallescens
Centaurea pseudophrygia
Cerastium arvense
Cirsium arvense
Cirsium heterophyllum
Crataegus monogyna
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Elytrigia repens
Equisetum arvense
Equisetum sylvaticum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia esula
Festuca rubra
Fragaria vesca
Galeopsis tetrahit
Galium mollugo agg.
Galium saxatile
Geranium sylvaticum
Heracleum sphondylium
Hieracium laevigatum
Hieracium pilosella
Holcus mollis
Hylotelephium jullianum
Hypericum maculatum
Hypochaeris radicata
Chaerophyllum aureum
Chamerion angustifolium
Knautia arvensis
Genista germanica
Lathyrus pratensis
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus
Leucanthemum ircutianum
Linaria vulgaris
Lotus corniculatus

Česky
§
hadí kořen větší
třeslice prostřední
třtina chloupkatá
vřes obecný
zvonek rozkladitý
zvonek okrouhlolistý
ostřice měkkoostenná
ostřice obecná
ostřice bledavá
chrpina parukářka třepenitá
rožec rolní
pcháč rolní
pcháč různolistý
hloh jednosemenný
srha laločnatá
metlice trsnatá
pýr plazivý
přeslička rolní
přeslička lesní
pryšec chvojka
pryšec obecný
kostřava červená
jahodník obecný
konopice rolní
svízel povázka
svízel hercynský
kakost lesní
bolševník obecný
jestřábník hladký
jestřábník chlupáček
medyněk měkký
rozchodník křovištní
třezalka skvrnitá
prasetník kořenatý
krabilice zlatá
vrbka úzkolistá
chrastavec rolní
kručinka německá
hrachor luční
pampeliška podzimní
pampeliška srstnatá
kopretina irkutská
lnice obecná
štírovník růžkatý

C

C4a

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 97/106
Areál zimních sportů Alšovka
Název záměru
Město Klášterec nad Ohří, nám.Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Latinsky
Luzula campestris
Luzula luzuloides
Lychnis viscaria
Malva moschata
Meum athamanticum
Nardus stricta
Omalotheca sylvatica
Phleum pratense
Phyteuma nigrum
Picea abies
Pimpinella saxifraga
Poa annua
Poa pratensis
Poa subcaerulea
Polygala vulgaris
Populus tremula
Potentilla erecta
Potentilla tabernaemontani
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rhinanthus minor
Rubus idaeus
Rubus sp.
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius
Salix caprea
Senecio ovatus
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Thymus pulegioides
Trifolium pratense
Tussilago farfara
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Vicia cracca
Vicia sepium
Viola canina
Viola tricolor

Česky
bika ladní
bika bělavá
smolnička obecná
sléz pižmový
koprník štětinolistý
smilka tuhá
protěž lesní
bojínek luční
zvonečník černý
smrk ztepilý
bedrník obecný
lipnice roční
lipnice luční
lipnice namodralá
vítod obecný
topol osika
mochna nátržník
mochna jarní
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý
kokrhel menší
ostružiník maliník
ostružiník sp.
kyseláč luční
šťovík menší
šťovík tupolistý
vrba jíva
starček Fuchsův
jeřáb ptačí
ptačinec trávovitý
vratič obecný
smetanka lékařská
mateřídouška vejčitá
jetel luční
jitrocel kopinatý
kopřiva dvoudomá
brusnice borůvka
rozrazil rezekvítek
rozrazil lékařský
vikev ptačí
vikev plotní
violka psí
violka trojbarevná

§

C

§3 C4a

C3
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PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH TAXONŮ OBRATLOVCŮ
zařazení druhů dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.

druh kriticky ohrožený – KO
druh silně ohrožený - SO
druh ohrožený – O

H – druhy jež na lokalitě hnízdí (ptáci), nebo jsou na ni přímo vázáni svým

biotopem

(obojživelníci, plazi savci)
Název taxonu česky
Obojživelníci
skokan hnědý
Plazi
ještěrka živorodá
zmije obecná
Ptáci
budníček menší
budníček větší
čečetka zimní
červenka obecná
datel černý
drozd brávník
drozd kvíčala
drozd zpěvný
holub hřivnáč
hýl obecný
káně lesní
konipas horský
kos černý
krkavec velký
křivka obecná
kukačka obecná
linduška lesní
pěnice černohlavá
pěnkava obecná
pěvuška modrá
poštolka obecná
rehek domácí

Název taxonu latinsky

§

H

Rana temporaria

+

Lacerta vivipara
Vipera berus

SO +
KO +

Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Carduelis flammea
Erithacus rubecula
Dryocopus martius
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Columba palumbus
Pyrrhula pyrrhula
Buteo buteo
Motacilla cinerea
Turdus merula
Corvus corax
Loxia curvirostra
Cuculus canorus
Anthus trivialis
Sylvia atricapilla
Fringilla coelebs
Prunella modularis
Falco tinnunculus
Phoenicurus ochruros

+
+
+

+
+
O

+
+
+
+
+
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Název taxonu česky
rorýs obecný
sojka obecná
strakapoud velký
střízlík obecný
sýkora koňadra
sýkora modřinka
sýkora parukářka
sýkora uhelníček
šoupálek dlouhoprstý
vlaštovka obecná
vrána obecná
Savci
hraboš mokřadní
jelen evropský
kuna lesní
liška obecná
myšice lesní
norník rudý
prase divoké
rejsek obecný
srnec

Název taxonu latinsky
Apus apus
Garrulus glandarius
Dendrocopos major
Troglodytes troglodytes
Parus major
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus ater
Certhia familiaris
Hirundo rustica
orec corone

Microtus agrestis
orec elaphus
Martes martes
Vulpes vulpes
Apodemus flavicollis
Clethrionomys glareolus
Sus scrofa
orec araneus
Capreolus capreolus

§
O

H

+
+
+
+
+
+
O

+

+
+
+

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH TAXONŮ VYBRANÝCH SKUPIN
BEZOBRATLÝCH
Název taxonu česky
střevlík
střevlík
střevlík
čmelák zemní
babočka kopřivová
okáč poháňkový
hnědásek jitrocelový
babočka admirál

Název taxonu latinsky
§
Abas ater
Carabus arcensis
Carabus sylvestris
Bombus cf. terrestris
O
Aglais urticae
Coenonympha pamphilus
Melitaea athalia
Vanessa atalanta
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KOMENTÁŘ K VYBRANÝM ZOOLOGICKÝM TAXONŮM
Druh
Ještěrka
živorodá
Zmije
obecná

Odhadovaná
KO SO O
početnost
+

Trvalý
výskyt
v lokalitě
výstavby

5 – 10 ex.

+

2 – 4 ex.

+

Krkavec
velký

+ 20 – 30 ex.

-

Rorýs
obecný

+ 10 – 30 ex.

-

Vlaštovka
obecná

+ 10 – 20 ex.

-

Čmelák
zemní

+ hojně

+

+

Zaletující
nebo
Komentář
migrující
druh
Plošný
výskyt
Plošný
výskyt
V lokalitě
nehnízdí –
+
pouze
přetahuje
V lokalitě
nehnízdí –
+
pouze
přetahuje
V lokalitě
nehnízdí,
+
pouze
zaletuje.
Plošný
výskyt

Ohrožení
stavbou
V době
výstavby.
V době
výstavby.
-

-

-

-

SOUHRN
Botanika

1. V zájmovém území bylo zaznamenáno 100 taxonů cévnatých rostlin.
2. Z tohoto počtu je 1 druh chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to
v kategorii ohrožené

koprník štětinolistý (Meum athamanticum)

3. Podle Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. ed. 2001) byly
v zájmovém území zaznamenány:
Phyteuma nigrum (zvonečník černý) – ohrožený druh C3
Centaurea pseudophrygia (chrpina parukářka třepenitá) – vzácnější taxon vyžadující
pozornost C4a
Meum athamanticum (koprník štětinolistý) – vzácnější taxon vyžadující pozornost
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Koprník štětinolistý (Meum athamanticum)
Koprník štětinolistý je diagnostický druh přirozených horských trojštětových luk.
Roztroušeně až vzácně se vyskytuje na úpatí svahu, při okrajích lesa, pod lanovkou a na
exponovaných místech. Jednotlivé trsy byly zaznamenány i výše ve svahu.
Chrpina parukářka třepenitá (Centaurea pseudophrygia) a zvonečník černý (Phyteuma
nigrum)
Jedná se o typické druhy horských luk, které se v daném území a v jeho okolí běžně
vyskytují na loukách, pastvinách, v lesních lemech a podél cest.

Zoologie
1. V celém zájmovém území byly během průzkumu v roce 2005 a 2006 zaznamenán1 1
druhy obojživelníků, jež není zařazen mezi zvláště chráněné druhy.

2. V celém zájmovém území byly během průzkumu v roce 2005 a 2006 zaznamenány 2
druhy plazů.

3. Oba dva druhy (ještěrka živorodá a zmije obecná) jsou zařazeny mezi zvláště chráněné.

4. V celém zájmovém území bylo během průzkumu v roce 2005 a 2006 zaznamenáno 33
druhů ptáků – 3 zvláště chráněné.

5. Z tohoto počtu je v tomto celém území 16 druhů hnízdících – žádný z těchto druhů není
zvláště chráněný.

6. V celém zájmovém území bylo během průzkumu v roce 2005 a 2006 zaznamenáno 9
druhů savců.
7. Žádný druh není zařazen mezi zvláště chráněné.
8. Ze zjištěných druhů bezobratlých živočichů patří mezi zvláště chráněné čmelák zemní.
Tento druh je v území plošně a poměrně hojně rozšířen a záměrem stavby nebude jeho
populace nijak ohrožena.
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NATURA 2000
Území je mimo oblasti soustavy NATURA 2000. Není zde vyhlášena žádná ptačí oblast ani
navržené evropsky významné území z důvodu ochrany biotopů, živočišných a rostlinných
druhů.
Nejbližší Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská, je ve vzdálenosti, kdy nebudou
druhy pro něž je vyhlášena, záměrem stavby ovlivněny.

DOPORUČENÍ
Před zahájením výkopových prací doporučuji sejmout drn a po zahrnutí výkopů jej opět
použít na zakrytí. Vykopanou zeminu doporučuji ukládat bezprostředně podél vykopaných
rýh tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození populace koprníku štětinolistého. Doba trvání
zemních prací musí být zkrácena na minimum.

VÝJIMKY ZE ZÁKONA č.114/1992 Sb.
Na základě zjištění bude nutno požádat o výjimku ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle §56 zákona) pro následující
druhy.
Druh
Koprník štětinolistý
Ještěrka živorodá
Zmije obecná
Čmelák zemní

Příslušný orgán ochrany přírody
Krajský úřad Ústeckého kraje
SCHKO Labské pískovce, Klášterec nad Ohří
SCHKO Labské pískovce, Klášterec nad Ohří
Krajský úřad Ústeckého kraje

ZÁVĚR
Vzhledem k minimálnímu výskytu koprníku štětinolistého není třeba přijímat k jeho ochraně
žádná specifická (minimalizační či kompenzační) opatření. Výskyt jiných zvláště chráněných
a ohrožených druhů rostlin je zde vyloučen. Při dodržení navrhovaných doporučení nemám
z botanického a zoologického hlediska k projektované stavbě žádné námitky.
Z hlediska zjištěného výskytu výše uvedených rostlin, obratlovců a bezobratlých nebude mít
stavba zásadní negativní vliv na rostlinná nebo živočišná společenstva v dané lokalitě.
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MAPOVÉ PODKLADY – VYMEZENÉ ÚZEMÍ
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