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1. Obchodní firma
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.

2. IČ:
43227317

3. Sídlo (bydliště):
Belgická 681/5
Praha 2 - Vinohrady
120 00

4. Jméno,

příjmení,

bydliště

a
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oprávněného

zástupce
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Ve věcech technických:
Martin Píša
tel: 731150450
klinovec.pisa@post.cz

Zpracovatel PD
Odp. projektant: Michal Koblížek - PROKA
ČKAIT 0401592 Autorizovaný technik pro pozemní stavby
Okořín 81
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Tel.: 605 202 612
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ÚVOD
Předložená dokumentace záměru „Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky
Ski areálu Klínovec“ je zpracována ve smyslu §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, a o změně některých dalších zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších změn a předpisů.
Posuzovaným záměrem společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. je záměr výstavby
Centrální lanové dráhy (dále jen CLD), prodloužení sjezdovky „Pařezovka“ s přemostěním.
Na základě stanoviska orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Ústeckého kraje evid. číslo
119291/2009/ZPZ/N-1182 ze dne 1.7.2009 nemůže mít záměr „Výstavba nové lanové
dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areálu Klínovec“ významný vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Dle vyjádření stavebního úřadu MěÚ ve Vejprtech ze dne 1.7.2009, č.j. Sú/2265/20009
v současné době projednává 2. změna územního plánu obce Loučná pod Klínovcem, která
řeší předkládaný záměr.
V 7/2009 bylo podáno na KÚÚK oznámení uvedeného záměru, zpracované dle přílohy č. 3
výše uvedeného zákona. V závěru zjišťovacího řízení k záměru Výstavba nové lanové dráhy
a prodloužení sjezdovky Ski areálu Klínovec ze dne 12. 10. 2009 č. j. 2206/ZPZ/2009/571,
bylo konstatováno, že předložený záměr bude dále posuzován dle výše uvedeného zákona.
Dokumentaci požaduje dopracovat především s důrazem na následující oblasti:
1. Variantní řešení likvidace odpadních vod.
2. Zhodnotit hydrologické podmínky se zaměřením na odlesnění pozemků, v jejichž
důsledku může dojít k urychlení odtoku z území s následkem zvýšení průtoků v tocích
zejména v době tání.
3. Zhodnotit důsledky stavby na odlesnění daného území a na navazující lesní porosty,
navrhnout opatření k zachování stability porostů.
4. Vyhodnotit kumulace již realizovaných staveb (sjezdovky, vleky atd.)
k navrhovanému záměru.
5. Přehodnotit formu zásahu do lesních pozemků pro sjezdovku a průsek pro CLD.
6. Biologické zhodnocení celého vegetačního období.
7. Vliv záměru na funkčnost ÚSESu.
8. Zhodnotit možné hlukové zátěže ve venkovním prostoru nejbližších staveb.
9. Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní připomínky,
podmínky a požadavky na doplnění, které jsou uvedeny v došlých vyjádření.
Na základě závěru zjišťovacího řízení byla zpracována předkládaná Dokumentace. Součástí
této dokumentace jsou i odborné studie a posudky, jejichž seznam je uveden na straně
97.
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Do Dokumentace byly zapracovány všechny relevantní připomínky, podmínky a požadavky
na doplnění, které byly předány zpracovateli E. I. A. společně se závěrem zjišťovacího řízení.
Reakce na připomínky vznesené v rámci Zjišťovacího řízení jsou přehledně shrnuty
v kap. F - Závěr.
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B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areálu Klínovec.
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení).
Příslušný správní úřad:
Krajský úřad Ústeckého kraje.
Číslo a popis záměru:
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod – 10.7, Sjezdové tratě, lyžařské
vleky, lanovky a související zařízení.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Dokumentace záměru je vypracována na základě oznámení v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí „Výstavba nové lanové dráhy
a prodloužení sjezdovky Ski areálu Klínovec“, a to na základě vydaného Závěru
zjišťovacího řízení (dále jen ZZŘ) vydaném KÚÚK dne 12. 10. 2009 č. j.
2206/ZPZ/2009/571.
Předmětem záměru je výstavba1 Centrální lanové dráhy (dále jen CLD), prodloužení
sjezdovky „Pařezovka“ s přemostěním silnice II. č. 219. Skiareál prochází rekonstrukcí
za účelem jeho dalšího rozšíření a zatraktivnění pro návštěvníky a turisty.
a) Centrální lanová dráha:
Čtyřsedačka s odpojitelným systémem s poháněcí stanicí ve spodní části.
Počet stanic
:
2
Dopravní rychlost
:
5,00 min/s
Přepravní kapacita
:
2.400 osob/hod
Šikmá délka lanovky
:
1257,66 m
Vodorovná délka
:
1218,80 m
Převýšení
:
287,70 m
Průměrný sklon
:
23,61 %
Počet sedaček
:
90
Vzdálenost sedaček
:
30,00 m
Interval sedaček
:
6,00 s
Doba jízdy
:
4,50 min
Průměr dopravního lana
:
38 mm
1

Výměna staré, nevyhovující POMY (náhrada)
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Rozchod lana
Výkon motoru trvalý
Výkon motoru rozjezdový
Bezpečnostní pásmo
Ochranné pásmo
Počet podpěr
Výška podpěr
Horní služebna CLD
Dolní služebna CLD
Vzestupná větev
Pohonná stanice
Napínací stanice
Vratná stanice

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5,20 m
284 kW
363 kW
7 m (3,5 m od osy LD)
11 m (5,5 m od osy LD)
11
5,55 – 18,12 m
30,0 m2
80,0 m2
levá
dolní
dolní
horní

b) prodloužení sjezdovky „Pařezovky“
Prodloužení
:
1450 m
Šířka
:
40 m
Plocha rozšíření
:
15.181 m2
Pro část nově navrhované sjezdovky bude provedeno napojení umělého zasněžování.
Navrhovaná délka zasněžování
:
1.750,04 m
Počet nových odběrných míst
:
12
Kapacita
:
72,0 l/s
c) přemostění sjezdovky „Pařezovky“
Přemostění silnice
:
Délka mostu
:
Šířka přemostění
:
Šířka mostu- vnitřní rozměr
:
Průjezdná výška mostu – minimální :
Průjezdná výška mostu – maximální :
Násyp nad tělesem mostu
:
Násyp pod tělesem mostu
:

II tř. č. 219, p.č. 605
33 metrů + mostní křídla
30 m
9,25 m
4,5 m
4,88 m
cca 2.600 m3
cca 6.500 m3

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký, Karlovarský
Loučná pod Klínovcem,
Loučná pod Klínovcem, Háj u Loučné, Jáchymov.
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Obrázek – Orientační umístění záměru – širší vztahy

B.I.4
Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými
záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je nahradit stávající, již nevyhovující lanovou dráhu ve Skiareálu
Klínovec za novou Centrální čtyřsedačkovou lanovou dráhu na technické úrovni, která bude
odpovídat technickým a bezpečnostním požadavkům na takovéto zařízení v současné době
kladené.
Sedačková lanovka bude realizována jako lanová dráha s vozy – sedačkami pro 4 osoby –
s odpojitelným systémem na lano. Úprava stávající sjezdovky „Pařezovka“ s přemostěním
silnice II. třídy č. 219 bude spočívat v jejím prodloužení. Tímto prodloužením se dosáhne
v konečném důsledku k navýšení atraktivnosti této sjezdovky.
Záměr výstavby Centrální lanové dráhy (CLD) s prodloužením sjezdovky „Pařezovka“
a s přemostěním silnice bude umístěn v k.ú. Loučná pod Klínovcem p.p.č. 605, 611, 612,
670, 667/1 a 668, dále v k.ú. Háj u Loučné p.č. 732/1, 733/1, 733/21, 735/4, 735/5, 936/25,
936/26, 936/27, 1129/1 a 1131 a v k.ú. Jáchymov p.č. 1538/3, 1538/7, 1538/8, 1538/10
a 1538/13.
Realizace záměru je v souladu s usnesením č.30/2009 Zastupitelstva obce Loučná
pod Klínovcem (ze dne 6.5.2009).
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V dotčeném území se v současné době vyskytují další sportovní zařízení2, s jejichž vlivy
na ŽP je v době zpracování Dokumentace uvažováno, jako s vlivy kumulativními (provoz
přepravní kapacity lanovek, hluk, atd.).
Kumulace s jinými záměry
Celkem na území Klínovce je provozováno 12 lanových drah, které byly postupně stavěny
a zprovozňovány. (První vlek byl postaven v roce 1968, sjezdovka „Pařezovka“ byla zprovozněna 1978).
Skiareál Klínovec spol. s.r.o. plánuje postupnou výměnu stávajících vleků (již
nevyhovujících, technologicky zastaralých) za sedačkové moderní lanovky.
Lanová dráha Dámská
1240 m
-A

1400 os./hod.

Vlek – B „Pařezovka“

750 m

900 os./hod.

Vlek - C

700 m

900 os./hod.

Vlek - D

505 m

550 os./hod.

Vlek - E

330 m

300 os./hod.

Vlek - F

490 m

550 os./hod.

Dětský skipark - G

120 m

150 os./hod.

Vlek - H

1100 m

1000 os./hod.

Poma-I

740 m

450 os./hod.

Poma-J

420 m

450 os./hod.

Lanová dráha
Klínovec

1690 m

240 os./hod.

Poma-L

300 m

500 os./hod

Plánované záměry:
Připravuje se výměna - modernizace (nová technologie) další lanové dráhy
„Přemostěná“(vlek H), která již také nevyhovuje moderním požadavkům a bude nahrazena
novou technologií - komfortnější a bezpečnější čtyřsedačkovou lanovou dráhou.

2

Skicentrum (860-1244 m.n.m.) se skládá ze dvou areálů - Klínovec-Sever a TJ Klínovec. Lyžařské tratě všech
druhů obtížností jsou pravidelně upravovány. Středisko nabízí sněhovou garanci nově vybudovaným systémem
umělého zasněžování. Zasněžovací systém je plně automatizovaný. Dále v areálu je k dispozici: U-rampu
kategorie Super pipe, snowpark, lyžařský miniareál vhodný především pro lyžařské začátečníky a rodiny s
malými dětmi. 2 lyžařské školy, 2 půjčovny lyžařského vybavení, 2 ski servisy, 9 bufetů a restaurací.
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Obrázek – SKIAREAL, lyžařské středisko (zdroj: www.klinovec.cz)

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
V současné době provozovaná lanová dráha již kapacitně a technicky nevyhovuje
současným nárokům na moderní zařízení tohoto druhu. Z tohoto důvodu přichází investor
se záměrem nahradit tuto nevyhovující LD (POMA) za novou CLD a tím nejen zvýšit
atraktivnost lokality, ale i bezpečnost návštěvníků, kvalitu poskytovaných služeb
a v konečném důsledku tak dosáhnout úspor ele. energie.
Nová čtyřsedačková lanová dráha s přemostěním silnice II. č.219 a prodloužením
sjezdovky „Pařezovka“ bude představovat určitý komfort, který současný návštěvník
takového sportovního areálu předpokládá. Vzhledem k atraktivitě lokality, která leží na
úpatí nejvyššího vrcholu Krušných hor – Klínovce, je tato sportovně – rekreační oblast
řazena mezi nejvýznamnější horská střediska v České republice. Je zde řada lyžařských
sjezdovek s umělým zasněžováním, lanovkami a lyžařskými vleky, které jsou určeny jak
pro zdatnější lyžaře, tak i pro začátečníky. Záměr není uvažován ve variantách. Umístění
v daném prostoru je určeno stávajícími trasami lyžařských vleků a lanovek a celkovou
koncepcí celého sportovního areálu.
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Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu referenční - nulovou (v tomto
případě je za nulovou variantu považován současný stav).

B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Lanová (CLD) dráha bude řešena obdobně jako v jiných případech na principu nekonečného
lana napjatého mezi horizontálně uloženými koly horní a dolní stanice. V prostoru mezi
těmito stanicemi bude umístěn potřebný počet podpěr (sloupů) s kladkami pro bezpečný
pohyb dopravního lana. Na laně budou uchyceny vozíky (sedačky). Trasa nové lanové dráhy
částečně kopíruje stávající vlek, který bude demontován a celkově odstraněn.
Parametry nové CLD:

A) Centrální lanová dráha typ 4-CLF DOPPELMAYR je
osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s odpojitelnými vozy - čtyřmístné
sedačky, určené pro přepravu osob s připnutými lyžemi, poháněná elektromotorem.
Počet stanic
:
2
Dopravní rychlost
:
5,00 min/s
Přepravní kapacita
:
2.400 osob/hod
Šikmá délka lanovky
:
1257,66 m
Vodorovná délka
:
1218,80 m
Převýšení
:
287,70 m
Průměrný sklon
:
23,61 %
Počet sedaček
:
90
Vzdálenost sedaček
:
30,00 m
Interval sedaček
:
6,00 s
Doba jízdy
:
4,50 min
Průměr dopravního lana
:
38 mm
Rozchod lana
:
5,20 m
Výkon motoru trvalý
:
284 kW
Výkon motoru rozjezdový
:
363 kW
Bezpečnostní pásmo
:
7 m (3,5 m od osy CLD)
Ochranné pásmo
:
11 m (5,5 m od osy CLD)
Výška podpěr
:
5,55 – 18,12 m
Horní služebna CLD
:
30,0 m2
Dolní služebna CLD
:
80,0 m2
Vzestupná větev
:
levá
Pohonná stanice
:
dolní
Napínací stanice
:
dolní
Vratná stanice
:
horní
Čtyřsedačka s odpojitelným systémem s poháněcí stanicí je konstruována jako napínací
ve spodní části CLD a vratná stanice je provedena jak horní. Provoz CLD bude pouze zimní
a směrem nahoru.
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K přepravní kapacitě je nutno uvést, že 2 400 osob se dostane na úroveň horní stanice pouze
teoreticky. V praxi se uplatňuje v tomto případě důležitý sociologický efekt. I když je
o přepravu zájem - tj. u dolní stanice je fronta - ne vždy se včas najdou 4 osoby, jež jsou
ochotny jet spolu. Skutečnou kapacitu lze proto odhadnout asi na 60% výše uvedené
přepravní kapacity, kterou můžeme označit za maximální nebo teoretickou. Největší zájem
o přepravu bude zřejmě v zimě, v případě příznivých klimatických podmínek a příznivých
podmínek pro lyžování. V případě splnění všech těchto podmínek včetně zájmu o přepravu
lze tedy očekávat, že lanovka během jedné hodiny dopraví k horní stanici cca 1 440 osob.
V trase lanové dráhy dále povede silový a komunikační kabel. Trasa nové lanové dráhy
částečně kopíruje stávající vlek (typ Poma v délce cca 800 m s 10 podpěrami), který při
montáži nové CLD bude demontován, následně nabídnut vlastníkem k prodeji.
Zázemí lanové dráhy bude řešeno jako dolní (napínací) a horní (vratná) služebna
s kontrolním stanovištěm a s technologickým ovládáním CLD.
Pohonná – napínací stanice, dolní (služebna) bude sociální zázemí pro 6 zaměstnanců,
šatna, kancelář a dílna. Stavba bude koncipována jako dřevostavba (obdélníkový objekt) se
sedlovou střechou a s prosklenou plochou kontrolního stanoviště. Napojení na stávající
inženýrské sítě bude řešeno ze stávajících rozvodů v místě. Vytápění objektu bude elektrické
teplovodní a zdrojem teplé vody bude elektrobojler.
Strojní vybavení pohonu je namontováno na pojízdné mostové konstrukci. Napínací vůz je
napínán dvěma hydraulickými válci. Vnitřní dorazy válců jsou současně dorazy pro napínací
vůz. Obě koncové polohy napínacího vozu jsou kontrolovány elektrickými spínači.
Pohonný lanový kotouč má průměr 5,20 m, přímo na lanový kotouč působí elektrické zařízení
pro hlášení zpětného chodu se zabudovaným tahem lanového kotouče.
Jako převodovka je použita planetová převodovka. Pohon obstarává elektromotor, který je
kloubovým hřídelem spojen s převodovkou. Bezpečnostní brzdy působí přímo na věnec
pohonného lanového kotouče. Provozní brzdy působí na separátní brzdový věnec.
Brzdová hydraulika a jednotka nouzového pohonu včetně obslužné jednotky jsou uspořádány
na mostu pohonu. Jako zdroj energie pro nouzový pohon slouží dieselový motor, který
umožňuje ve spojení s hydraulický regulovatelným čerpadlem jízdní rychlost od 0 do 1,0 m/s
v obou jízdních směrech.
Nouzový pohon přes hlavní převodovku:
Hydraulický konstantní motor působí přímo přes klínový řemen na převodovku. Používají se
nejméně čtyři klínové řemeny a přenos síly je možný, i když jeden z řemenů selže. Zplodiny
spalovacího motoru jsou bezpečně odváděny do venkovního prostoru.
Hydraulické napínání:
Hydraulické napínání dopravního lana je řízeno a kontrolováno tlakovými spínači
v hydraulickém systému. Dva tlakové spínače jsou určeny k ovládání hydraulického agregátu
v rozmezí ± 5 % a dva tlakové spínače ke kontrole mezních hodnot ± 10 %.
Dopravní lano je umrtvené, z pozinkovaných kulatých pramenů, ve výběrové kvalitě.
Spojením obou konců dopravního lana pomocí podélného zápletu je vytvořena nekonečná
lanová smyčka.
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Vratná stanice - horní (služebna) zde bude umístěno technologické ovládání a sociální
zázemí pro 2 zaměstnance.
Stavba je navržena pouze minimální pro kontrolu výstupu z lanové dráhy a také se jedná
o dřevostavbu s prosklením pro obsluhu. Stavba bude napojena pouze na síť NN. Vytápění
objektu bude elektrické přímotopné.
Vratné soustrojí je uloženo pevně do nosné konstrukce, jež je z hlediska techniky lanové
dráhy obdobná pohonné stanici.
Lanový kotouč o průměru 5,20 m je svařovaná konstrukce, která je po svaření žíháním
zbavena napětí.
V budoucnu bude možno stanici napojit na vodovod a kanalizaci za předpokladu zasíťování
prostoru hotelu Klínovec.
Horní stanice nebude mít vodovodní a kanalizační zařízení – bude řešeno po zasíťování
prostoru pro hotel Klínovec. Obsluha bude mít balenou vodu a střídat se bude po 2 hodinách.
Vytápění obou objektů bude elektrické přímotopné.
Elektrické vybavení CLD:
Lanová dráha je poháněna elektromotorem. Řízení umožňuje plynulou regulaci jízdní
rychlosti od 0,2 do 5,0 m/sec. Napájení z místní sítě 400 V/50 Hz.
Pohonná stanice a horní stanice jsou propojeny zemním kabelem, pomocí kterého funguje
komunikační systém. Tento proudový obvod je napájen stejnosměrným proudem o 24 V.
Zabezpečovací zařízení tvoří programovatelné dvoukanálové řízení, zabezpečené proti
chybám. Dva procesory se nepřetržitě navzájem kontrolují.
Veškeré funkce mohou být odečteny z obrazovky, na které je možno volit z příslušného
menu, technologicky zajišťováno z horní – vratné služebny.
Podpěry:
Betonový základ pro podpěry:
Šířka: 440 cm
Výška: 290 cm
Hloubka: min 160 cm
Podpěry tvaru T jsou plnostěnnou plechovou konstrukcí s kulatým průřezem. Těleso podpěry
je stočené z plechu a má v dolní části podpěry kónický a v horní části pak válcový tvar.
Podpěry jsou přišroubovány k základu pomocí kotevních šroubů. Veškeré podpěry jsou
opatřeny napevno namontovaným přípravkem pro zvedání lana, pracovními podestami,
žebříky, tabulkami s pokyny a čísly podpěr. Všechny plochy podest jsou vodorovné,
minimálně 50 cm široké a na vnitřní straně vybaveny pevným, minimálně 1 m vysokým
zábradlím. Podpěry jsou postaveny přibližně ve směru, ve kterém na ně působí výsledná síla
lana. Vlastní podpěra je dle zatížení přišroubována k betonovému základu kotevními šrouby.
Tělesa podpěr jsou výše uvedeným způsobem vyrobena pro nosné, tlačné i nosnotlačné
kladkové baterie.
Podpěry jsou vybaveny specielní deskou v dolní části žebříku, kterou je možno odstranit jen
klíčem nebo specielním nářadím, slouží k tomu, aby na podpěru nevystupovaly nepovolané
osoby. Na každé podpěře bude označení se zákazem vstupu, číslem podpěry a s hodnotou se
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zatížením pro nástavbu. V základu podpěry bude uložena hadice z PE, bude tak docíleno
odvedení vody, která tam může proniknout přírubou.
Podpěry nosné, tlačné i kombinované jsou vybaveny kladkovými bateriemi. U tlačných
baterií jsou navíc zabudovány tlumiče, které zamezí případnému chvění lana v přilehlých
lanových polích.
Parametry podpěr:
Číslo podpěry

Výška podpěry (m)

Sklon

1
2
3
4
5

5,55
12,05
18,12
15,12
12,05

0o
5o
0o
5o
5o

X=-839483.739Y=-992979.465
X=-839525.039 Y=-993029.019
X=-839622.354 Y=-993145.783
X=-839732.474 Y=-993277.911
X=-839804.179 Y=-993363.947

6

15,12

10o

X=-839886.769 Y=-993463.043

15,12
11,05
12,05
11,05
5,55

o

7
8
9
10
11

10
10o
5o
0o
0o

Souřadnice (S- JTSK)

X=-839991.767
X=-840063.468
X=-840124.289
X=-840204.323
X=-840246.197

Y=-993589.025
Y=-993675.066
Y=-993748.043
Y=-993844.062
Y=-993894.304

Sedačka, vůz typu - model E
Tato sedačka pro čtyři osoby vykazuje mezi lanem a horní plochou sedáku vzdálenost 3,02 m.
K uchycení vozů k dopravnímu lanu je použit jednoduchý spínací aparát se zásobníkem
torzních pružin. Osa závěsu je zabudována přímo v pevné spínací čelisti.
Sedáky a opěrky jsou opatřeny hřejivým potahem Icolan a mohou být sklopné. Veškeré
sedačky jsou vybaveny zábranou a opěrou pro nohy. Vozy jsou průběžně číslovány.
Za účelem nejrůznějších montážních a servisních prací je dodáván servisní vůz.
Záchranné zařízení:
Pro případ záchranné akce je dodáváno tolik záchranných zařízení, aby bylo možno dráhu
vyprázdnit během 2 hodin.
Záchrannou akci je možno provést následujícími způsoby:
o Vyprázdnění lanové dráhy pomocí nouzového pohonu,
o Vyprázdnění pomocí zátěže směrem dolů,
o Slanění pomocí záchranných zařízení.
Součástí centrální lanové dráhy je i výstavba „ Rozšíření umělého zasněžovaní“.
Rozšíření systému umělého zasněžování:
Pro nově navrhované sjezdovky bude provedeno rozšíření systému sdružených rozvodů
umělého zasněžování.
Navrhovaná délka:
1750,04 m
Počet nových odběrných míst:
12
Kapacita:
72,0 l/s
Celkový max. příkon:
1000 KW
Rozvody obsahují: vodovod, vzduchovod, kabely NN a sdělovací kabely.
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Potrubí jsou z pozinku – vodovod, PE vzduchovod a jsou uloženy v hloubce 1,4 m
v pískovém loži. Jednotlivá přípojná místa - hydroboxy budou po cca 60-70 metrech. Na ně
budou napojena „Tyčová sněhová děla“ o výšce 7- 9 m s napojením na centrální rozvod
vzduchu. Jejich výhodou je úsporný a bezhlučný provoz. Systém bude využívat pouze
přírodní vodu bez přísad. Systém je takto úspěšně využíván již několik let.
Pro Pařezovku budou nové rozvody napojeny v místě stávajícího konce sjezdovky a jsou
vedeny přes přemostění do areálu Pod Zámečkem, kde se opět napojí na stávající rozvody
čímž dojde k zokruhování. Nebude se zvyšovat celková výkonnost zasněžení, která činí
celkem v maximálním výkonu 72 l/s vody a celkový max. příkon je 1000 KW. Postup
zasněžování jednotlivých sjezdovek bude upraven tak, aby prioritně byly zajištěny sjezdovky
Pařezovka, Přemostěná a Dámská, které budou obsluhovány lanovými drahami.
Přípojka VN a trafostanice:
Stávající přípojka NN s ohledem na plánovanou CLD nebude dostačující a po dohodě s ČEZ
Distribucí a.s. bude provedena nová přípojka VN ze stávající trafostanice na p.p.č. 247 v k.ú.
Loučná pod Klínovcem k trafostanici nové na p.p.č. 670 k.ú. Loučná pod Klínovcem za
stávajícím objektem vleků. Trafostanice bude dimenzována na odběr 900 kW (včetně
stávajícího příkonu).
Řešení a užívání stavby pro osoby s omezenou schopností:
Lanová dráha umožňuje využití osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Provoz
těchto osob vyžaduje pomoc obsluhy, která po upozornění dokáže buďto zpomalení lanovky
nebo úplné krátkodobé zastavení a umožnění nástupu k přepravě osob. Detailní řešení bude
také součástí provozního řádu.

B) Prodloužení sjezdovky „Pařezovky“
Stávající sjezdovka bude prodloužena až k navrhovanému začátku Centrální lanové dráhy
(CLD). Toto prodloužení je podmíněno přemostěním stávající komunikace II. třídy.
Prodloužená sjezdovka bude rozšiřovat stávající sjezdovky v prostoru „Pod Zámečkem“
v místě nového příjezdu k nástupu na novou Centrální lanovou dráhu.
Na dotčených pozemcích sjezdovky bude provedeno smýcení stromů, odstranění pařezů,
budou provedeny terénní úpravy proti erozi a dále i zatravnění ploch.
Prodloužení- délka
:
1450 m
Šířka
:
40 m
Plocha rozšíření
:
15.181 m2

C) Přemostění sjezdovky „Pařezovky“
Prodloužení je podmíněno přemostěním stávající komunikace II třídy č. 219 a to mostní
železobetonovou konstrukcí s nájezdovým a odjezdovým valem z násypu.
Délka mostu
:
33 metrů + mostní křídla
Šířka přemostění
:
30 m
Šířka mostu- vnitřní rozměr
:
9,25 m
Průjezdná výška mostu – minimální :
4,5 m
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Průjezdná výška mostu – maximální :
4,88 m
Násyp nad tělesem mostu
:
cca 2600 m3
Násyp pod tělesem mostu
:
cca 6 500 m3
Výstavba přemostění je řešena samostatnou projektovou dokumentací a samostatným
územním rozhodnutím3.
Konstrukce mostu je monolitická železobetonová rámová obdelníkového profilu. Založení
stěn rámu mostu a křídelních stěn mostu je na jižní straně (proti svahu sjezdovky)
na betonovém základovém pásu na rostlém terénu v nezámrzné hloubce min. 1,2 m pod
úrovní terénu (UT) do zeminy G34 (štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy). Založení stěn rámu
mostu a křídelních stěn je na severní straně (po svahu sjezdovky) na vrtaných
železobetonových pilotách, které překonávají cca 3 m navážek tělesa komunikace a jsou
vetknuty do zemin G3. Piloty budou spojeny výztuží se stěnou mostu. V čelech mostu jsou
křídlové stěny, které tvoří podporu svahům tělesa sjezdovky.
Šířkové a výškové uspořádání mostu (tunelu) je navrženo tak, aby pod ním bylo možné
provést silnici II/219, což odpovídá stávající silnici. Jedná se o dvouproudovou silnici s 3 m
jízdními pruhy. V tunelu bude konstrukce upravena, jízdní pruhy o šířce 3,5 m a vodící pruhy
budou mít šířku 0,25 m. Prostor pro pěší je 1,5 m široký a bude jednostranný. Oddělení
chodníku od vozovky bude přesně ohraničeno zábradlím. Vlastní sjezdovka bude lemována
na mostě zábradlím do výšky 1,2 m nad hranicí sněhu, doplněná sítěmi. Přeložka kabele NN
pro osvětlení mostu bude napojena v objektu investora (pozemek č. 348) kde je dostatečný
příkon po dohodě s ČEZ Distribuce a.s.
Nová stavba CLD a příslušenství předpokládá stanovení bezpečnostního pásma v celkové
šíři 7 m a ochranného pásma v celkové šíři 11 m. Bezpečnostní pásmo bude sloužit pro
obsluhu během údržbových pracích a pro případnou záchranu osob při poruše lanové dráhy.
Pásmo bude udržováno volné bez stromů a větví. Ochranné pásmo může být osázeno stromy
a keři do maximální výšky 1,5 m.
B.I.6.1 Komunikace, parkování

Při výstavbě horní a dolní služebny se předpokládá využití místní komunikace. Trasa lanovky
vede z velké části ve svažitém terénu. V rámci realizace stavby se nepředpokládá budování
dočasných přístupových cest na staveniště. Areál je dopravně napojen na stávající státní
silnice. Stávající dopravní obslužnost areálu je dostatečná, pro parkování lyžařů budou
využita stávající centrální parkoviště a parkoviště na vrcholu Klínovce celkem pro cca 700
osobních vozů, počítá se i se zvýšením parkovacích kapacit u nově stavěných apartmánových
komplexů, dle stávajícího územního plánu města Loučná pod Klínovcem – cca 300 vozů.
Budoucím propojením lanovou dráhou z Jáchymova se navýší počet parkovacích ploch o cca

3

Pro obec Loučná pod Klínovcem je zpracován územní plán, stavba – přemostění je v souladu s ÚP
a navrhovanou změnou ÚP. Soulad této stavby s ÚPD byl projednán s MÚ Kadaň dne 29.3.2009.
4

Klasifikace štěrkových zemin (ČSN 72 1001)
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700 vozů na parkovištích u dolní stanice v Jáchymově. Tím dojde v budoucnu k odlehčení
provozu vozidel na Klínovci.
Pro příjezd lyžařů z parkoviště k centrální lanové dráze bude využita stávající přístupová lesní
cesta na p.p.č. 688, k.ú. Loučná pod Klínovcem.

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

březen 2011
říjen 2011

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčené území zpracovatel dokumentace vymezil podle okruhů silné viditelnosti (0 – 3 km) –
je to prostor, v němž je předpoklad viditelnosti s rozlišením od ostatních prvků krajiny, jedná
se o okruh závažně ovlivněný. Na základě znění §3 odst.c,d5 zákona 100/2001 Sb. jsme mezi
dotčené územní samosprávné celky tedy zařadili.
VÚSC:
Ústecký kraj, Karlovarský kraj
ÚSC – město:
Loučná pod Klínovcem, Jáchymov

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Obrázek – umístění záměru, Ústecký kraj, Karlovarský kraj
5

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce,
dotčeným uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat.
•

§ 4 odst. 2 zák.114/1992 Sb. – závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona správy OÚ obcí s rozšířenou působností,

•

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

•

§ 63 odst.1 zák.114/1992 Sb. – souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných
účelových komunikací, stezek a pěšin – pověřený OÚ,

•

§ 9 odst.1 zák. 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,

•

§ 8 zák. odst. 1 zák. 254/2001 Sb., povolení k nakládání s vodami,

•

Územní řízení a stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb.,

•

Před zahájením prací na stavbě investor zajistí pro stavební techniku povolení vyjímky
z lesního zákona č. 289/1995 Sb.§ 20, odst. 1, písm. G, a to ve smyslu povolení vjezdu
a stání vozidel na lesní půdě.
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Zábor půdy a vyjmutí se bude týkat pozemků určených k plnění funkcí lesa (dál jen PUPFL).
Jedná se o pozemky na k.ú. Loučná pod Klínovcem, Háj u Loučné pod Klínovcem (Ústecký
kraj) a k.ú. Jáchymov (Karlovarský kraj). Zdůrazňujeme, že pokud se týká změny v užívání
pozemků, bude toto provedeno dle funkčních požadavků daných staveb a pouze tyto pozemky
budou následně vyjmuty z PUPFL a ZPF.
Jmenované pozemky leží v k.ú. Loučná pod Klínovcem, Háj u Loučné pod Klínovcem
a Jáchymov. Tyto pozemky jsou zemědělskou půdou s ochrannou (ZPF) a lesními pozemky
s ochrannou (PUPFL).
Zábor půdy a vyjmutí se bude týkat pozemků určených k plnění funkcí lesa (dál jen PUPFL),
a to především pozemků umístěných pod CLD a rozšíření s prodloužením sjezdovky a to do
šíře ochranného pásma 11 m tj. (5,5 m od osy lanové dráhy), jehož ochrana se řídí
zákonem č. 289/1995 Sb. respektive paragraf 15 odst. 1, je nutný souhlas s odnětím pozemků
PUPFL. Žádost o jejich odnětí nebo o omezení je nutno podat k orgánu státní správy lesů,
v jehož území má k odnětí či omezení dojít.
Dále se jedná o pozemek, který je součástí ZPF, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. (úplné znění
zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.).
Tabulka – Přehled pozemků určených pro rozšíření a prodloužení sjezdovky „Pařezovka“
a přehled pozemků určených pro výstavbu CLD, které mají ochranu PUPFL.
Parc.
číslo

k.ú.

611

Loučná pod
Klínovcem
Loučná pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem

670
732/1
733/1
733/21
936/25
936/26
936/27
1538/13

Jáchymov

Výměra m2
127.285
2.453
33.279
63.213

Výměra
záboru m2
12.455,0
1.010,0
2.705,0
5.642,0

ochrana
PUPFL
PUPFL
PUPFL
PUPFL

1.700

288,0

PUPFL

17.304

273,0

PUPFL

1.427

593,0

PUPFL

20.285

2.531,0

PUPFL

1.765

839,0

PUPFL
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Lesní
pozemek
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Lesní
pozemek
Lesní
pozemek
Lesní
pozemek
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Tabulka – Přehled dotčených pozemků určených pro rozšíření a prodloužení sjezdovky
„Pařezovka“.
Parc.
číslo

k.ú.

605

Loučná pod
Klínovcem
Loučná pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem

668
1129/1

Výměra m2

Výměra
záboru m2

ochrana

480

32.559

Ostatní plocha

79

810

Ostatní plocha

108

5.124

Druh
pozemku

Ostatní plocha

Tabulka – Přehled dotčených pozemků určených pro výstavbu CLD.
Parc.
číslo
605
612
667/1
1131
735/4
735/5
1538/8
1538/7
1538/10
1538/3

k.ú.
Loučná pod
Klínovcem
Loučná pod
Klínovcem
Loučná pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem
Háj u Loučné pod
Klínovcem
Jáchymov
Jáchymov
Jáchymov
Jáchymov

Výměra
m2

Výměra
záboru
m2

32.559

133

Ostatní plocha

40

15

Ostatní plocha

84.117

1482

4.370

39

Ostatní plocha

1.968

42

Ostatní plocha

546

42

Ostatní plocha

188
115
288
14.661

95
113
27
164

Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

ochrana

ZPF/93654/
V.

Druh
pozemku

TTP

Velikost záboru:
Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.
• Dočasný zábor se bude týkat pozemku, jež bude dotčen stavebními činnostmi
(deponie zemin apod.) a pracemi souvisejícími s pokládkou podzemních kabelů. Tyto
pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále
budou složit svému původnímu účelu.
• Trvalý zábor proběhne na pozemcích, kde dojde k samotné výstavbě popisovaného
záměru (patky pod sloupy vleků, prodloužení sjezdovky, ochranné pásmo), dojde k
1. Zábor s ochrannou PUPFL – je pozemek určený pro výstavbu CLD a rozšíření
sjezdovky „Pařezovka“ na k.ú.
o
Loučná pod Klínovcem
13.465,00 m2
o
Háj u Loučné pod Klínovcem
12.032,00 m2
o
Jáchymov
839,00 m2
Celkem dojde k záboru v PUPFL
26.336,00 m2
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2. Zábor s ochrannou ZPF - je pozemek určený pro výstavbu CLD a rozšíření
sjezdovky „Pařezovka“ na k.ú.
o
Loučná pod Klínovcem
1.482 m 2
Celkem dojde k záboru v ZPF
1.482 m2
Výstavba nové sjezdovky a výstavba CLD vzhledem k navržené trase a požadovanému
ochrannému pásmu tj. šířce 11 m průseku znamená nároky na odlesnění. Odlesnění bylo
stanoveno na základě prostorových požadavků pro lanové dráhy na ploše 2,6336 ha. Zábor
půdy s ochranou ZPF je 0,1482 ha.
Na dotčených pozemcích, tj. na pozemcích PUPFL, bude provedeno smýcení stromů,
odstranění pařezů a budou provedeny terénní úpravy. Ozelenění areálu proběhne v souladu
s požadavky OSS.
Lesem se rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 2
písmena a) zákona č. 289/1995 Sb.). I když lze les zpravidla identifikovat vizuálně, je
rozhodné, zda se nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Jiné pozemky nemohou
být lesem ani v případě, že by se na nich nacházely porosty lesních dřevin. V pochybnostech
zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa rozhoduje příslušný orgán státní správy.
Vynětí z PUPFLu a z ZPF bude předmětem dalšího jednání investora s odborem ŽP
a zemědělství KU ÚK a orgánu státní správy lesů. Toto bude řešeno v dalším stupni PD.
Náhrada za vynětí pozemků z PUPFLu je předmětem jednání s Lesy ČR s.p. Investor v této
věci již zahájil jednání se zástupci Lesů ČR s.p.. Investor po dohodě se správcem lesa
odsouhlasil zalesnění nových pozemků v k.ú. Loučná, které jsou ÚPD určené k zalesnění.
Investor koupil pozemkové parcely v k.ú. Loučná pod Klínovcem (Příloha H.7.)
p.č. 410/23 o výměře
14.646 m2 a
p.č. 410/24 o výměře
20.783 m2
celkem
35.429 m2
Uvedené pozemky jsou v ÚPD určeny pro výsadbu lesa, tyto budou osázeny novou výsadbou
dle požadavku OSS.
Seznam pozemků dotčených bezpečnostním pásmem 7 m (3,5 m od osy CLD) :
v k.ú. Loučná pod Klínovcem:
p.p.č.
druh pozemku
dotčená výměra v m2
611
lesní pozemek
2.725
612
ostatní plocha
8
605
ostatní plocha
84
667/1
trvalý travní porost 937
k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem:
p.p.č.
druh pozemku
dotčená výměra v m2
733/1
lesní pozemek
1.977
936/27
lesní pozemek
1907
1131
ostatní plocha
22
733/21
lesní pozemek
395
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936/26
lesní pozemek
735/4
ostatní plocha
735/5
ostatní plocha
k.ú. Jáchymov
p.p.č.
druh pozemku
1538/13
lesní pozemek
1538/8
ostatní plocha
1538/7
ostatní plocha
1538/10
ostatní plocha
1538/3
ostatní plocha

160
30
16
dotčená výměra v m2
401
60
84
6
80

CLP – „Pařezovka“
Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem 11 m (5,5 m od osy lanové dráhy):
v k.ú. Loučná pod Klínovcem:
p.p.č.
druh pozemku
dotčená výměra v m2
611
lesní pozemek
4299
612
ostatní plocha
15
605
ostatní plocha
133
667/1
trvalý travní porost 1482
k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem:
p.p.č.
druh pozemku
dotčená výměra v m2
733/1
lesní pozemek
3115
936/25
lesní pozemek
14
936/27
lesní pozemek
2940
1131
ostatní plocha
39
733/21
lesní pozemek
590
936/26
lesní pozemek
349
735/4
ostatní plocha
42
735/5
ostatní plocha
42
k.ú. Jáchymov
p.p.č.
druh pozemku
dotčená výměra v m2
1538/13
lesní pozemek
614
1538/8
ostatní plocha
95
1538/7
ostatní plocha
113
1538/10
ostatní plocha
27
1538/3
ostatní plocha
164
Seznam lesních pozemků, pro které je stavba lanové dráhy stavbou do 50 m od pozemku
s plněním funkce lesa:
k.ú. Loučná pod Klínovcem
611, 670, 694
k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem
732/1, 733/1, 733/16, 935/25, 936/19, 936/27, 936/28, 936/32
k.ú. Jáchymov
1538/12, 1538/13, 1538/17, 1538/18
Ochranné pásmo lesa je stanoveno zákonem č. 289/1995 Sb. jako vzdálenost 50 m
od hranice lesa. S ohledem na ekologický význam lesů, na nebezpečí disturbance živočišných

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
27/108
Název záměru
Výstavba Centrální lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
SKIAREÁL KLINOVEC s.r.o.
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

společenstev bude nutné v dalším stupni PD žádat o souhlasné stanovisko místně příslušný
orgán státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění určitých podmínek.
ü Z důvodu ochrany lesních pozemků bylo zapotřebí provést posouzení vlivu záměru
na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Při výstavbě
Provozní technologická voda bude využívána k výstavbě, čištění vozidel, strojů a k ochraně
proti nadměrné prašnosti. Dále bude v případě znečištění komunikací používána voda pro
čištění komunikací během stavby.
Pro vlastní stavební účely bude zajištěna voda ze stávající přípojky areálu. Množství vody
potřebné pro danou etapu výstavby nelze v současné době objektivně stanovit.
V době výstavby bude spotřebovávána pitná voda pro sociální účely (voda k pití, WC,
sprchy). Množství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a době trvání výstavby.
V současné době není znám přesný harmonogram výstavby a počet pracovníků na staveništi
Při provozu
Dolní služebna, budova spodní stanice lanovky bude napojena na stávající areálový rozvod
pitné vody samostatnou přípojkou.
Horní služebna, budova horní stanice lanovky není v dosahu areálových rozvodů vody (bude
řešeno případným zasíťování hotelu Klínovec). Horní služebna nebude mít vodovodní ani
kanalizační přípojku, voda bude dopravována v PT lahvích. Obsluha se bude střídat po dvou
hodinách služby.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť) ty budou
v patřičném množství dovezeny, nebo pokud to bude možné, tak budou použity i původní
stavební materiály (kamenná drť, písek aj. pocházející z okolí místa stavby).
Stávající přípojka NN s ohledem na plánovanou centrální lanovou dráhu nebude již
dostačující. Po dohodě s ČEZ Distribucí bude provedena nová přípojka VN ze stávající
trafostanice na p.p.č. 247 v k.ú. Loučná pod Klínovcem k trafostanici nové na p.p.č. 670 k.ú.
Loučná pod Klínovcem za stávajícím objektem vleků. Trafostanice bude dimenzována na
odběr 900 kW (včetně stávajícího příkonu). Vytápění bude zajištěno pomocí přímotopových
konvektorů umístěných v pobytových prostorech (ve velínech a sociálních zařízeních)
obslužných služebnách stanic lanovky. Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn elektrickými
ohřívači (o objemu 5 l) osazenými u umyvadel.
Nově bude realizován příkon:
900 kW
Rozpis příkonů:

stávající
CLD

300 kW
300 kW
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zasněžování
200 kW
objekty
50 kW
rezerva
50 kW
Pro areál bude vybudována nová kapacitně dostatečná přípojka VN s trafostanicí plně v režii
ČEZ Distribuce včetně dokumentace a povolení.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které budou
způsobeny prováděnou výstavbou – smýcením dřevin, odvozem skrývkou, zemními pracemi,
transportem stavebních materiálu a dovozem komponentů pro CLD. Harmonogram prací
s nasazením jednotlivých stavebních strojů, dopravních prostředků a technologie bude
součástí projektové dokumentace při žádosti o vydání Územního rozhodnutí
Při výstavbě horní a dolní služebny se předpokládá využití místní komunikace. V rámci
realizace stavby se předpokládá budování pouze dočasných přístupových cest na staveniště,
po ukončení stavby dojde k úpravě a zatravnění dočasných cest.
Trasa lanovky je vedena ve svažitém terénu.
Montáž podpěr a konstrukcí lanové dráhy bude provedena pomocí autojeřábu, cca 5 - 6
podpěr bude osazeno pomocí vrtulníku.
Pro rozšíření sjezdovky při smícení lesa budou požívány ruční motorové pily, dále lesní
přibližovací a nakládací technika.
Úprava sjezdovky v návaznosti na nové přemostění stávající komunikace (nájezdové
a odjezdové valy) bude řešena buldozerem, pásovým rypadlem a jedním nákladním vozidlem
pro přesun zeminy.
Vlastní stavba a její realizace nebude zasahovat do okolních lesních pozemků, na lesních
pozemcích nebude uskladněn materiál a zřízeno staveniště.
Záměr „Rekonstrukce stávající komunikace od ulice K Lanovce k parkovišti pod lanovou
dráhou Klínovec včetně návazných příslušenství“ byl již posouzen samostatnou EIA, záměr
řešil a hodnotil rekonstrukci a zkapacitnění komunikace s výstavbou nových parkovacích
ploch.
Problematika navazující dopravy a parkovacích ploch byla vyřešena následovně, a to:
Komunikace a parkovací plochy vychází z návrhu rozšíření a modernizace vleků SKI areálu.
Úprava místní extravilánové komunikace se týká celkové délky silnice 2,71 km.
Parkovací plochy
1) Parking v samotném SKI areálu je řešen s technickým a sociálním zázemím. Tato
parkovací plocha je umístěna v docházkové vzdálenosti k nástupním stanicím lyžařských
vleků.
Kapacita parkovacích míst: 250 – 300 pro osobní auta
7 – 10 pro autobusy
2) Centrální parkoviště 1 je parkoviště doplňující při maximálním vytížení „horního“
parkingu ve SKI areálu, propojením s místní kyvadlovou BUS dopravou.
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Kapacita parkovacích míst: cca 300 pro osobní auta
cca 10 – 15 pro autobusy
3) Centrální parkoviště 2 je parking na hranici intravilánu a extravilánu města Jáchymov
na jediné přístupové komunikaci do SKI areálu. V současné době je prostor zastavěn
průmyslovou, dnes již nevyužívanou zástavbou.
Kapacita parkovacích míst: cca 100 pro osobní auta se zpevněnou plochou
cca 100 pro osobní auta s nezpevněnou rezervní plochou
Tímto dojde v budoucnu k odlehčení provozu vozidel na Klínovci. Pro příjezd lyžařů
z parkoviště k centrální lanové dráze bude využita stávající přístupová lesní cesta na p.p.č.
688, k.ú. Loučná pod Klínovcem.
Předmětem stavby nejsou úpravy veřejných ploch a prostranství. Pouze v případě zásahu
do veřejných komunikací a veřejných zelených ploch budou plochy uvedeny do původního
stavu dle požadavků vlastníků a správců.
Skrytá ornice a vytěžená zemina bude deponována na pozemku investora a použita
na dotvarování nájezdových a odjezdových klínů horní a dolní stanice lanové dráhy.
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B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
a) v době výstavby
Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze považovat staveniště po
dobu provádění výkopových prací a během navážení a hutnění materiálu na obslužnou
komunikaci. Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů a
nákladních vozidel. Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby, je nutné
konstatovat, že některé negativní dopady na jednotlivé složky se mohou nebo budou jistě
vyskytovat. Působení zdroje bude nahodilé a časově omezené. Množství těchto tuhých emisí
bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek zejména na:
o okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách,
vlhkosti apod.),
o na velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce,
o na frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti,
o na znečištění dopravních komunikací,
o těžké nákladní automobily přivážející beton stavební materiál, ocelovou armaturu,
o soupravy tahačů přepravující technologické části LD,
o stavební mechanizace atd.
Předpokládané složení vozového parku (dle emisních předpisů EHK a EU):
EURO1 20 %
EURO2 70 %
EURO3 10 %
Předpoklady pro stanovení emisních faktoru:
rychlost 50 km/h,
podélný sklon vozovky 2 %,
rok výpočtu 2008,
palivo - motorová nafta,
Tabulka - Emisní faktory motorových vozidel
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[18]

b) v době provozu
Pro období provozu LD není třeba tuto kapitolu hodnotit, protože obecně jsou lanové dráhy
prakticky „ekologicky čisté“ – nevytváří žádné emise plynů, prachu, popílku ani jiných
znečišťujících látek (s výjimkou případu nouze a užití náhradního pohonu dieselovým
motorem, ale to se vždy jedná o velmi krátký časový úsek řešící zpravidla vyprázdnění lanové
dráhy).
V období provozu nebudou vznikat bodové ani plošné zdroje znečišťování ovzduší.
S provozem lanové dráhy nejsou spjaty vyšší nároky na dopravu, než je současný stav.
Lanová dráha ani obslužné objekty nejsou stacionárním zdrojem znečištění ovzduší.

B.III.2 Voda
Během realizace stavby Pracovníci stavby budou využívat mobilní chemické WC. Splaškové odpadní vody budou
odváženy k likvidaci.
Provoz dolní služebnyo Spotřeba pitné vody bude kryta stávající přípojkou pitné vody. Pro zvýšený odběr pro
novou stavbu dolní stanice centrální lanové dráhy je přípojka dostačující.
Pro obsluhu lanové dráhy bude zaměstnáno 6 osob.
Množství spotřeby pitné vody je stanoveno dle směrných čísel dle vyhlášky 428/2001 Sb.
Ministerstva zemědělství ze dne 16.11.2001.
obsluha
-směrné číslo 55. -16 m3/os/rok
Výpočet: (6 x 16) = 96 m3/rok
Navýšení potřebného průtoku přípojky = 0,026 l/s
Splaškové vody - odpadní vody budou svedeny do stávající čistírny odpadních vod (ČOV)
v prostoru dolní služebny lanové dráhy. ČOV je u budovy na st. parcele č. 208 v k.ú Loučná pod
Klínovcem. Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství
spotřebované vody pro potřeby zaměstnanců. Odpadní vody splaškové charakteru budou
likvidovány v ČOV. Tato dokumentace neuvažuje s variantním řešením vypouštění
odpadních vod pokud jde o jejich likvidaci6.
Celkové množství odváděných splaškových vod = cca 96 m3/rok
Dešťové vody z budov a komunikací budou vsakovány u objektů.
6

Investor dostal písemné sdělení, že žádost o povolení k nakládání s vodami na základě předložených rozborů,
splňují ukazatele nařízení vlády č.61/2003 Sb. a tudíž předmětné povolení může být prodlouženo.
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Odvodňovaná plocha ...................cca 152,5 m2.............cca 0,020 ha
Q = 0,02 x 0,90 x 130 = cca 2,34 l/s
Z technologie umělého zasněžování Technická voda - Prodloužením „Pařezovky“ dojde i k napojení systému zasněžování.
Celková výkonnost zasněžení se nebude zvyšovat. V současnosti činí celkem při
maximálním výkonu 72 l/s vody.
Bude upraven i postup zasněžování jednotlivých sjezdovek tak, aby prioritně byly zajištěny
sjezdovky Pařezovka, Přemostěná a Dámská, které budou obsluhovány lanovými drahami,
bez potřeby úpravy tras vleků. Ostatní sjezdovky budou zasněžovány následně, průběžně dle
podmínek. Jednotlivá přípojná místa - hydroboxy budou po cca 60-70 metrech. Na ně budou
napojena „tyčová sněhová děla“ o výšce 7- 9 m s napojením na centrální rozvod vzduchu.
Jejich výhodou je úsporný a bezhlučný provoz. Systém bude využívat pouze přírodní vodu
bez přísad. Systém je takto úspěšně využíván již několik let.
Pro Pařezovku budou nové rozvody napojeny v místě stávajícího konce sjezdovky a jsou
vedeny přes přemostění do areálu Pod Zámečkem kde se opět napojí na stávající rozvody
čímž dojde k zokruhování. Tato trasa bude obsahovat 5 odběrných míst.
Pro příjezd z parkoviště budou prodlouženy stávající rozvody areálu Pod Zámečkem lesní
cestou na p.p.č. 688, k.ú. Loučná pod Klínovcem. Tato trasa bude obsahovat 7 odběrných
míst.
Očista strojních mechanismů (převážně NA) bude prováděna mechanicky. Případná očista
komunikace bude prováděna ostřikem vodou z cisterny do komunikačního příkopu. Základy
stávající LD (která bude demontována) budou zahrnuty částí vytěžené zeminy a dešťové vody
se budou přirozeně vsakovat do horninového prostředí.
Záplavová území nejsou v řešené lokalitě vyhlášena.

B.III.3 Odpady
a) při výstavbě
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání
a následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena
ve smlouvě o provedení prací. Dodavatel stavby bude původcem odpadů a budou se na něj
vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném
znění).
Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu (17 05 04
Zemina a kamení, kat. O) ze základů patek. (Orgánem, který provádí dozor nad odpadovým
hospodářstvím, nesmí být požadováno, aby investor ukládal zeminu na skládku!). Dále budou
vznikat odpady související se stavební a montážní činností. V převážné většině se bude jednat
o obaly z technologických celků. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami
mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené
prováděnými pracemi.
Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu prováděno pouze jejich
shromažďování tj. dočasné ukládání na místech k tomu určených - do předem připravených
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sběrných nádob, zřetelně označených druhem odpadů a jejich kódy a zabezpečených po dobu
výstavby do ukončení stavby.
Obecné podmínky:
třídit odpady dle jednotlivých druhů (zabránit ředění nebo míšení),
odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné,
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Tabulka - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:

název odpadu
směsné obaly
Směsné stavební demoliční odpady neuvedené
pod čísly pod čísly 17 09 01 – 03.
dřevo
Zemina a kamení
plasty
Železo a ocel
kabely neuvedené pod 17 04 10
Beton

kód
15 01 06
17 01 07

kategorie
O
O

17 02 01
17 05 04
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 01 01

O
O
O
O
O
O

Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. Sběrné nádoby) pro shromaždování
jednotlivých druhu odpadu, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou
označeny druhem odpadu, který je určen pro shromaždování.
b) v období provozu - Při provozu CLD bude vznikat pouze minimální množství odpadů
během pravidelné údržby zařízení. Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí následující
tabulka:
Tabulka - odhad možných odpadů vznikajících při provozu CLD:

název odpadu
Chlorované minerální motorové, převodové a
mazací oleje
Plastové obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné – obaly od barev
Izolační materiály
Papír a lepenka
Sklo
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Plasty
Kovy
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

kód
13 02 04

kategorie
N

15 01 02
15 01 04
15 02 02

O
O
N

17 06 04
20 01 01
20 01 02
20 01 21
20 01 39
20 01 40
20 03 01
20 03 03

O
O
O
O
O
O
O
O

Výše uvedené materiálové typy jsou pouze orientační a vychází ze statistik z jiných projektů
lanových drah této kapacity a teoretických úvah.
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Způsoby nakládání s odpady
Výkopová zemina ze základů patek bude použita na dorovnání terénu.
Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou
specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době
výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství
stavebních a montážních firem, případně po vzájemné dohodě.
Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během
pravidelné údržby zařízení. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo
lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými
pracemi. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu
oprávněné!
Při montáži nové CLP dojde k demontáži stávající kapacitně a technicky nevyhovující lanovky
Poma (cca 800 m dlouhé s 10 ti podpěrami, Vlek B ). Lanovka Poma bude nabídnuta k prodeji,
technické zařízení nebude zdrojem odpadu.

B.III.4 Ostatní
B.III.4.1

Hluk

Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví
prováděcí právní předpisy Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů včetně novelizace zákonem č. 274/2003 ze dne 7.
srpna 2003.
Pro hluk z Lanové dráhy je důležitý výpočet hladiny akustického tlaku A pro chráněný
venkovní prostor. Tím se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu,
léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní
a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Přehled některých limitních hodnot:
Použitím korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací, v chráněných
venkovních prostorech staveb:
- posuzovaná doba: od 6:00 do 7:00 hodin (korekce +10 dB),
od 7:00 do 21:00 hodin (korekce +15 dB),
od 21:00 do 22:00 hodin (korekce +10 dB),
od 22:00 do 6:00 hodin (korekce +5 dB).
Pro dobu, která je kratší než 14 hodin, se hygienický limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A LAeq,s vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10 log [(429 + t1)/t1],
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Kde:
• t1 je doba trvání hluku v hodinách v době mezi 7:00 a 21:00 hodin,
• LAeq,T je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený výše.
Ovlivnění míry hlučnosti vzniklé při stavebních pracích je pouze v kompetenci stavebních
firem a jejich efektivnosti a koordinaci práce.
Hluk v době výstavby
Hlavními zdroji hluku během výstavby záměru budou zemní a stavební práce. Bude se jednat
o hluk ze stavebních mechanismů a z dopravy související se stavebními pracemi. Pro realizaci
stavebních prací budou používány běžné stavební stroje, které budou způsobovat hluk na
jednotlivých místech dle postupně probíhající stavby. Jedná se zejména o použití nákladních
vozidel pro dopravu materiálu, autobagrů při provádění výkopových zemních prací
a mobilních autojeřábů při výstavbě CLD, horní a dolní stanice.
Nepředpokládá se kumulace mnoha strojů a tím vznikající enormní hluková zátěž na jednom
místě stavby. Výstavba a s ní související hluk bude jevem časově omezeným, hlučné stavební
práce budou prováděny pouze v denní době, a to v intervalu 7.00 - 19.00 hod.

Z důvodu náročné konfigurace terénu a tudíž i zhoršené dostupnosti pro těžkou techniku bude
použit pro osazování sloupů a betonáž vrtulník, stejně tak jako při odstranění některých částí
staré LD (Poma).
Při výstavbě dojde k demontáži již nevyhovující lanové dráhy Poma. Práce budou probíhat
dle harmonogramu tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy hluku na okolí. Hluk bude
přítomen i při kácení lesa a dále z dopravy vytěžené kulatiny po účelových a veřejných
komunikacích. V nepřístupných místech lze k přibližování dřeva využít také vrtulník. Během
těžby za pomoci vrtulníku nedochází vůbec k narušení půdního svršku, odhalení a poničení
kořenového systému okolních stromů pohybem těžké lesní techniky nebo vláčení poražených
kmenů.
Ovlivnění míry hlučnosti vzniklé při stavebních pracích je pouze v kompetenci stavebních
firem a jejich efektivnosti a koordinaci práce.
V době výstavby:
Pro výstavbu mostu a prodloužení sjezdovky budou pro smícení lesa použity motorové pily,
lesní přibližovací a nakládací technika. Pro úpravu sjezdovky bude nasazen 1 buldozer,
1 pásové rypadlo, 1 nákladní vozidlo. Při výstavbě přemostění se bude technika pohybovat
převážně po komunikaci, pro zemní práce zde bude použito 1 pásové rypadlo a pro dopravu
zeminy na nájezdový a odjezdový val 4 nákladní vozidla. Pro betonářské práce budou sloužit
mixy s čerpadlem betonu s přístupem z komunikace.
Zdroje hluku budou:
liniové – způsobené automobilovým provozem po veřejných komunikacích,
stacionární – způsobené pracemi na ploše staveniště.
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Tabulka – emisní charakteristiky strojů při výstavbě

Hladiny akustického tlaku použité mechanizace při výstavbě
Motorová pila

LAeq (dB)
100

Autojeřáb

75

Lesní přibližovací a nakládací technika

82

Buldozer

95

Pásové rypadlo

84

Nákladní vozidlo

90

Mixy s čerpadlem betonu

81

Menzimuk (kráčecí bagr)

80

Při výstavbě horní a dolní služebny se předpokládá využití místní komunikace. V rámci
realizace stavby se nepředpokládá budování dočasných přístupových cest na jednotlivá
staveniště.
Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době. Tento
zdroj hluku bude však pouze dočasný – předpokládá se cca max. 7 měsíců. Ovlivnění míry
hlučnosti vzniklé při stavebních pracích je pouze v kompetenci stavebních firem a jejich
efektivnosti a koordinaci práce.
Hluk v době provozu:
Je posuzován provoz všech lanových drah a vleků na severovýchodním svahu Klínovce,
i rozšíření systému umělého zasněžování.
Tabulka – parametry stávajících lanových drah a vleků ve SKI areálu Klínovec

Lanová dráha / vlek

Délka/Kapacita

Výkon motoru, otáčky

LA (dB)

1240 m/1400 osob/h

177 kW, 1750/min.

95

Vlek – B

750 m/900 osob/h

55 kW

83

Vlek – C

700 m/900 osob/h

45 kW

82

Vlek – D

505 m/550 osob/h

18 kW, 960/min.

77

Vlek – E

330 m/300 osob/h

7,5 kW

73

Vlek – F

490 m/550 osob/h

30 kW, 970/min.

80

Dětský skipark – G

120 m/150 osob/h

2,2 kW, 1420/min.

70

Vlek – H

1100 m/1000 osob/h

75 kW

85

Vlek – I

740 m/450 osob/h

42 kW

81

Vlek – J

420 m/450 osob/h

18,5 kW

77

1690 m/240 osob/h

54 kW,
1550/1200/min.

83

300 m/500 osob/h

7,5 kW, 960/min.

73

Lanová dráha – A

Lanová dráha – K
Vlek – L
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Trasy lanových drah a vleků jsou charaktrizovány jako ostatní liniové zdroje s hladinami
hluku 60 až 65 dB ve vzdálenosti 7,5 m.
S ohledem na konfiguraci terénu se neuplatní lanová dráha – K a vlek – L, které jsou
situovány na odvrácené jihozápadní svahové části Klínovce.
Zdrojem hluku bude:
• bodové (pohonné a vratné stanice, strojovny, elektromotory),
• liniové (trasa lanových drah a vleků s podpěrami a kladkami pro bezpečný pohyb
lana).
CLD bude ve stavebním řízení posuzována jako drážní objekt a proto pro ni platí údaje
nařízení č. 502/2000 Sb. o hladině hluku zvýšené o 5 dB, tedy 55 dB ve dne.
Zdrojem hluku jsou pohonné a vratné stanice CLD. Stavba je navržena tak, aby
minimalizovala negativní vlivy hluku na okolí. Projekt musí splňovat nařízení vlády
č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a ČSN 73 05 32.
ü Pro zhodnocení vlivu CLD na hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek
(příloha H.3. - Ing. Josef Talavašek). Studie se zabývá i kumulacemi hluku
z ostatních LD a hluku z provozu blízké komunikace II. třídy č. 219 v okolí obce.
(Vlivy na hlukovou situaci podrobněji řeší kap. D/I, odst. 3.)
B.III.4.2

Námraza

Vznik námrazy na zařízení LD (lana) je ovlivněn množstvím meteorologických
a aerodynamicých faktorů.
Mezi meteorologické vlivy je možné řadit:
•

teplota vzduchu,

•

vlhkost vzduchu,

•

existence přechlazených vodních kapének v atmosféře,

• velikost částic,
mezi aerodynamické vlivy je možné řadit:
•

teplota povrchu zařízení,

•

rychlost pohybu (např. má vliv na kinetický ohřev a četnost dopadu kapiček),

•

průměr lana.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat nasměrování sněžných děl při umělém zasněžování (dle
směru a síly větru). Sněžné děla musí být nasměrovány tak, aby produkující se sníh
nezasahoval lano lanové dráhy, odpadne tak hlavní zdroj námrazy na laně.
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B.III.4.3

Půda

Předpokládané zemní práce pro stavbu základů patek k podpěrám budou zajišťovány
pásovým rypadlem, kráčecím bagrem a dvěma nákladními terénními vozidly, je počítáno
i s vrtulníkem v nepřístupných místech.
Základ patky je:
šířka:
výška:
minimální hloubka:

440 cm
290 cm
160 cm

Upravený rozměr výkopu pro kompletní podpěru je:
Šířka:
500 cm
Výška:
350 cm
Střední hodnota hloubka: 180 cm
Objem vytěžené zeminy pro osazení základu 500 *350*180 = 31, 5 m3.
Objem základu, který bude ustaven v hloubce –1,80 m je po zaokrouhlení 10,5m3.
Objem zeminy, která bude použita pro ustavení základu a terénní úpravy je 21m3.
Výpočet je proveden pro základ s rovnou patkou a celkový výkop byl zvětšen o manipulační
prostory. Výsledný přebytek po ustavení základu a provedení terénních úprav je cca 10,5m3
zeminy pro jeden základ s kotevní patkou.
11 patek * cca 10,5 m3 = cca 115,5 m3
Skrytá ornice a vytěžená zemina bude deponována na pozemku investora a použita
na dotvarování nájezdových a odjezdových klínů horní a dolní stanice lanové dráhy.
Zbývající vytěžená zemina bude upotřebena pro sjezdovou trať „Pařezovka“ v místech
nájezdového a odjezdového valu. Zbývající zemina bude přemístěna na plánované rozšíření
sjezdovky „Pařezovka“. Veškerá skrytá ornice, zbylá, bude použita na finálové dotvarování
v místech skrytí.
B.III.4.4

Energie

Zásobování teplem bude realizováno pouze u obslužných objektů. Celkové tepelné ztráty
objektů včetně přirážek na zátop a chladné stěny činí 15kW.
Roční spotřeba energie pro celý areál činní cca 86 GJ.

B.III.5 Doplňující údaje
– významné terénní úpravy
Na popisované lokalitě dojde k určitému zásahu do lesního porostu – odtěžení, dojde tak ke
zmenšení lesních pozemků. Rozsah vynětí pozemků z PUPFL je 26.336,00 m2. Dále dojde
k záboru (ZPF) zemědělského půdního fondu a to – 1.482 m2 .
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ü Pro posouzení vlivu záměru na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
byl zpracován odborný posudek, který vypracoval Ing. Jan Klíma. (Příloha H.4.–
Hodnocení vlivu záměru na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa).
(Vlivy na ekosystémy podrobněji řeší kap. D/I, odst. 6.)
Cílem terénního šetření na posuzované lokalitě bylo zhodnotit skutečný stav porostů
s ohledem na zjištění fytopatologických projevů dřevin. V rámci terénního šetření došlo
k proměřování výšek a tloušťek stromů, délek a průměrů korun a výpočtu štíhlostního
kvocientu v jednotlivých polohách a na potenciálně ohrožených stanovištích.
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C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1 Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Identifikace širších vztahů a dotčené lokality
Zájmové území se nalézá na SSV svazích nejvyššího vrcholu Krušných hor, Klínovce
(k. 1243,7 m).

Obrázek – Charakter dotčené lokality

C.1.1 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. Ochrana ÚSES je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
42/108
Název záměru
Výstavba Centrální lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
SKIAREÁL KLINOVEC s.r.o.
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

Obrázek – ÚSES v okolí uvažovaného záměru

Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru:
V okolí předmětné stavby – konkrétně přes vrchol Klínovce ve směru východ – západ vede
osa nadregionálního biokoridoru (ONBRK) Božidarská rašeliniště - Hřenská skalní
města cca vzdálená J 1,0 km, to znamená, že stavba se nachází v jeho ochranném pásmu.
Ve vzdálenosti cca 650 m JV směrem se nachází regionální biocentrum (RBC 1181)
Macecha – Meluzína (plocha RBC je 100 ha).
Samotný tok potoku Bílá voda má funkci lokálního biokoridoru. (LBK)

C.1.2 Zvláště chráněná území
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany.
Do kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky
zvláště chráněných území:
Velkoplošná ZCHÚ:
V dané lokalitě se nenachází vyhlášené chráněné oblasti ani národní parky.
Maloplošná ZCHÚ:
Řešené území se přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
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V nejbližším okolí byla vyhlášena tato maloplošná ZCHÚ:
o SZ směrem ve vzdálenosti cca 3,8 km se nalézá národní přírodní rezervace (NPR)
Božídarské rašeliniště (930ha) – Předmětem ochrany NPR Božídarské rašeliniště je
komplex lesních a nelesních společenstev na vrchovištních rašeliništích i na
minerogenních půdách v jejich okolí, který se vytvořil v důsledku dlouhodobého a
rozmanitého historického využívání území (lesnické a zemědělské obhospodařování,
těžba rud barevných kovů, těžba rašeliny). Chráněné území tvoří esteticky působivý
krajinný celek a je biotopem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin i
živočichů. Nejvyšší přírodovědnou hodnotu mají klečové porosty na rašeliništích,
rašeliníkové smrčiny, význačné druhy mechorostů, mozaika mokřadních a mezofilních
společenstev nelesní vegetace a podhorské květnaté koprníkové louky.
o V směrem ve vzdálenosti cca 1,5 km se nachází přírodní rezervace (PR) Horská
louka u Háje s rozlohou 18,6 ha.
SZ směrem za státní hranicí se nachází dle německého práva zvláště chráněné území - oblast
Zechengrund (SRN)

Obrázek – Chráněná území v širším okolí

C.1.3 CHOPAV
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením § 28 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), definovány jako
oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. Vláda
tyto oblasti vyhlašuje nařízením.
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Celé posuzované území je oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod – Krušné hory (NV č.10/1979 Sb.). Nejbližším vodním tokem je
potok Bílá voda – V směr cca 700m.

Obrázek – CHOPAV s vyznačením plochy záměru

C.1.4 ÚZEMÍ PŘIRODNÍCH PARKU
V širším okolí se nachází území dvou přírodních parků. Jedná se o Přírodní park Zlatý
kopec - SZ směrem ve vzdálenosti cca 4,8 km a Přírodní park Stráž nad Ohří,
ve vzdálenosti cca 4,6 km JV směrem.
Tato přírodně cenná území jsou oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici,
že nemohou být posuzovaným záměrem nijak ovlivněna.

C.1.5 NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské
unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle
přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé druhy, ale především
ohrožené typy prostředí. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co nejefektivněji, proběhlo (či mělo
proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů.
Ptačí oblast - Nejbližší vyhlášenou ptačí oblastí je Ptačí oblast Novodomské rašeliniště –
Kovářská, vzdálená cca 1000 m V směrem.
Evropsky významné lokality – Krušnohorské plató, ve vzdálenosti cca 3,8 km SZ směrem
a J směrem cca 6,2 km Doupovské hory.
Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nebude mít výstavba uvažovaného záměru významný
vliv samostatně ani v spojení s jinými na území evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí. (příloha H.2.) Z tohoto důvodu nebylo zadáno zpracování odborný posudek
autorizovanou osobou dle §45i zákona 114/1992 Sb.
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Obrázek – hranice Ptačí oblasti a situování záměru

Obrázek – hranice Ptačí oblasti, bližší území a situování záměru

C.1.6 Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
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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.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Významnými krajinnými
prvky ze zákona jsou všechny lesní porosty a vodní toky v trase záměru. Popis vybraných
parcel – lesní pozemky jsou ze zákona registrované VKP, a ty budou ovlivněny stavbou –
popisovaným záměrem.
Trasa centrální lanové dráhy, ale i prodloužení Pařezovky, prochází lesními útvary a TTP,
zasahuje tedy do VKP, jež jsou dány ust. § 3b) zákona č. 114/1992 Sb.
Lesní společenstva podléhají ochraně podle zákona o lesích, kdy umísťování staveb je
přípustné ve vzdálenosti nejméně 50 m od okraje lesa. Lesní pozemky budou přímo fyzicky
dotčeny vykácením průseku pro CLD a dalšími stavbami (sloupy pro CLD).
Povolení lze vydat pouze se souhlasem příslušných orgánu správy lesů, případně správy VKP
(pro obec Loučná pod Klínovcem je příslušným úřadem odbor životního prostředí
a zemědělství městského úřadu města Vejprty).
Odlesnění si vyžádá získání příslušných povolení a výjimek orgánu ochrany přírody
a krajiny. Příslušnými úřady pro vydání povolení jsou odbor životního prostředí
a zemědělství Městského úřadu ve Vejprtech, Lesy ČR a případně i Odbor životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

C.1.7 Území historického, kulturního nebo archeologického
významu
V uvažovaném prostoru stavby nejsou žádné architektonické ani historické památky. Při
výstavbě CLD se nepředpokládá žádné architektonické naleziště.
V případě náhodného archeologického nálezu, je nálezce nebo osoba odpovědná za prováděné
práce, při nichž k nálezu došlo, povinen podat o tomto nálezu oznámení Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR nejpozději do druhého dne.
Nejbližší památkou je komplex budov horského hotelu na Klínovci s rozhlednou, která je
na vrcholu Klínovce. Tato památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
pod reg. číslem 4765. Kamenná rozhledna patří k nejstarším na území ČR a je zároveň
i technickou památkou.

C.1.8 Území hustě zalidněná
Obec Loučná je malou obcí, její rozloha je 2089 ha, je využívaná k rekreaci a provozování
zimních sportů. Soustava vleků a sjezdovek přímo v místě, spolu s ideální polohou v blízkosti
nejvyšší hory Krušných hor Klínovce k tomuto využití přímo vybízejí. V roce 1995 byl
v Loučné otevřen pěší přechod do SRN, což obci přineslo značné oživení.
V obci Loučná je mnoho turistických zajímavostí, tato oblast je velmi navštěvovaná.
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Klínovecké sjezdovky vedou téměř až do obce a lyžařský SKI areál Klínovec je největší
v Krušných horách.
V obci je kanalizace, vodovodní řád, chybí pouze plynofikace. Trvale žijících obyvatel je 86
k 31.12.2008.

C.1.9 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Nejsou zpracovatelům dokumentace podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. nemělo být označeno za extrémní.

C.1.10 Staré ekologické zátěže
Nejsou zpracovatelům dokumentace známy. V průběhu realizace se mohou staré zátěže
ve formě nepovolených skládek odpadů (černých skládek) apod. objevit.

C.1.11 Extrémní poměry v dotčeném území
Významným zatížením v době zimních měsíců a lyžařské sezony je i turistika a jevy s ní
související. Oblast Klínovce je vyhledávanou lokalitou zimních sportů – projeví se zde
dočasné vlivy automobilové dopravy, provozu lanovek, a to především jako liniové zdroje
hluku a znečištění ovzduší.
Za zmínku stojí extrémní teplotní gradient vrcholových partií Krušných hor a jejich úpatí.
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C.2 Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1 Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)
C.2.1.1 Ovzduší
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ v Horní Halži, která je vzdálena cca 9 km V směrem od námi popisované lokality.
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.
Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2008
z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb. v roce 2007.
• 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.
Dle věstníku MŽP (částka 6/2009) není posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
Tabulka – přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb.
látka

doba průměrování

imisní limit

SO2

1 hod

350 (max. 24x za rok)

24 hod

125 (max. 3x za rok)

1 hod

200 (max. 18x za rok)

1 kalendářní rok

40

24 hod

50 (max. 35x za rok)

NO2
PM10

1 kalendářní rok

40

3

Tabulka - Výsledky měření imisí v roce2008 [µg/m ]. Měřící stanice Horní Halže. Uvedené hodnoty
u prachových částic jsou uvedeny ze stanice Měděnec, ten je vzdálen 11 km V směrem od záměru.
znečišťující látka

SO2

NO2

PM10

rok

2008

2008

2008

maximální

261,9

142,5

85,0

98%

55,9

60,9

51,0

maximální

87,4

68,3

55,3

98%

47,6

56,0

37,3

Hodinové hodnoty
Denní hodnoty

roční hodnota
průměr
11,9
12,3
Zdroj : http://www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/2008_enh/cze/index.cz.html
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•

Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., jsou stanoveny imisní limity pro ochranu
ekosystémů (příloha č. 1 k tomuto nařízení). Na posuzované území se tedy vztahují
tyto níže uvedené imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.

Tabulka - imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]

SO2

kalendářní rok a zimní období (1.10.-31.3.)

20

NOx

1 kalendářní rok

30

C.2.1.2 Klima
Hodnocené území ležící na vrcholovém plató Krušných hor se podle klimatické regionalizace
nachází na jz. okraji chladné klimatické oblasti CH 4 (Quitt 1971, 1975) a je společně
s Božím Darem a Klínovcem nejchladnějším místem v Krušných horách - zájmová oblast tak
nijak nevybočuje z hodnot, které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a
jejími dalšími charakteristikami. Vysoké srážkové úhrny v řešeném území jsou způsobeny
dozníváním atlantického vlivu na návětrné straně Krušných hor. V klimatu řešeného území se
výrazně uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných obdobích na jaře a na podzim je zde
značně snížená viditelnost při častých inverzních situacích, charakteristickým jevem jsou zde
také silné námrazy.
Pro nejbližší srážkoměrnou stanici Boží Dar se udává dlouhodobý roční průměr srážek 1149
mm (HMÚ 1961), srážkově nejvydatnější je měsíc srpen (115 mm), deficitní je březen (81
mm). Vysoké srážkové úhrny v řešeném území jsou způsobeny dozníváním atlantického vlivu
na návětrné straně Krušných hor.
Větrné poměry jsou výrazně modifikovány terénem a pouze orientačně je možno využít údajů
anemografické stanice na Klínovci – nejčastější vítr západní (37,5%) a jihozápadní (14,1%),
výjimečný vítr severní (1,9%). Tomuto schématu odpovídá i četnost směru větru
v jednotlivých rychlostních stupních (vítr, slabý, střední, silný). Silný vítr se vyskytuje
v téměř 10%, slabý v téměř 30% případů, při nezvykle častém výskytu bezvětří (Calm) –
13,3% v této náhorní poloze.
V klimatu řešeného území se výrazně uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných
obdobích na jaře a na podzim je zde značně snížená viditelnost při častých inverzních
situacích, charakteristickým jevem jsou zde také silné námrazy.

C.2.2 Voda
Celé posuzované území je oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod – Krušné hory. (CHOPAV nař. vlády. č.10/1979 Sb.).
Povrchové vody - Z hydrologického hlediska leží širší zájmové území na rozvodnici povodí
Teplé a Ohře od Teplé po Libocký potok (1-13-02) a přítoků Freiberské Muldy, Šopavy
a Flőhy (1-15-03). Do Ohře náleží dílčí povodí Klínoveckého p. (-067), Suché (-069)
a Plavenského potoka (-077) na západě a jihu. Do SRN je odvodněna severní část území
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Polavou (1-15-03-004), Bílou vodou (1-15-03-005) a východní část Černou vodou (1-15-03019).
V území chybí přírodní vodní plochy. Infiltrované srážkové a povrchové vody jsou poměrně
rychle odváděny prostřednictvím toků s výrazným podélným sklonem. Zájmové území je
odvodňováno potokem Bílá voda.
Podzemní vody - Po přístupové silnici na vrchol Klínovce probíhá hranice ochranného pásma
II.B přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Jáchymov. Jiná ochranná pásma vody se
v zájmovém území nevyskytují.
Pramenné oblasti - Záměr se nachází v širší pramenné oblasti Klínoveckého potoka, Polavy,
Bílé vody (a jejich přítoků), v prostoru předpokládané výstavby by mohla být prameniště
zjištěna. Nejbližší prameniště Bílá voda se nachází cca 700m V směrem.

C.2.3 Půda
Nejrozšířenějšími půdami vrcholové plošiny jsou kambizemní podzoly, místy též oglejené,
nebo zrašelinělé podzoly. Charakteristické jsou na podmáčených místech větší plochy
typických glejů, na nejvlhčích místech přecházejí do značně rozsáhlých organozemí typu
vrchovištních rašelin. Na vrcholech s výškou nad 1000 m jsou vyvinuté typické podzoly.
Na čedičích jsou naopak zastoupeny ostrůvky eutrofních rankerů a kambizemí. I půdy na
okrajovém svahu, vzhledem k chudému substrátu zůstávají chudé a kyselé. Zcela převládají
dystrické kambizemě, na strmých skalních srázech se objevují oligotrofní rankery, časté jsou i
nevyvinuté suťové litozemě. Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopíščité
a písčitohlinité.
Na utváření reliéfu krajiny se od holocénu významně podílí člověk, který jednak zrychluje
chod přírodních reliéfotvorných pochodů (eroze, odlesnění, kypření povrchu orbou atd.) nebo
je zpomaluje (regulace říční sítě, zpevněné plochy atd.) a jednak vytváří antropogenní
novotvary (silniční náspy, hráze rybníků či nádrží, odvaly, terénní úpravy, atd.). Nejmladšími
horninami jsou na zkoumaném území antropogenní uloženiny (navážky minerálních odpadů,
násypy zemin ze stavební činnosti, odvaly po hornické činnosti apod.).

C.2.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické celky, reliéf:
provincie - Česká Vysočina
subprovincie - Krušnohorská subprovincie
oblast - Krušnohorská hornatina
celek - Klínovecká hornatina a Loučenská hornatina
Podle geomorfologického členění České republiky (Czudek et al. 1972, Demek et al. 1987,
Balatka 1996) a podle nové, mezinárodně uznané geomorfologické regionalizace vyšších
geomorfologických jednotek ČR (ČÚZK 1996) se řešené území nachází v nejvýše položené
části Krušných hor.
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Krušné hory vytváří plochou hornatinu s výškovou členitostí 200-500 m. Rozloha této
jednotky je 1 607 km2, střední výška je 707,6 m n. m., střední sklon je 7°45´. Převažují
horniny krušnohorského krystalinika (rulové jádro obklopené obalem svorové a fylitové série,
do nichž pronikly variské hlubinné vyvřeliny. Izolovaně se zachovaly denudační zbytky
třetihorních lávových příkrovů. Krušné hory jsou jednostranně ukloněné kerné pohoří
s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů ve vrcholové části. Příkrý JV zlomový svah je ve
východní polovině souvislý, jednostupňový cca 500-600 m vysoký, silně rozčleněný koryty
svahových potoků. V západní polovině je původní svah rozdělen opakovanými zdvihy, při
nichž na okraji pohoří vznikla nižší pásma vrchovin a pahorkatin. Nejvyšší bod je Klínovec
1244 m n. m. v Jáchymovské hornatině. Nad plochý zarovnaný povrch Krušných hor se
zvedají relikty sopečných tvarů, které ve třetihorách pravděpodobně dosahovaly značných
výšek. Svědčí o tom lávové proudy z těchto sopek, které se uchovaly v plochých údolích na
náhorní plošině (např. Špičák u Božího Daru).
Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při
postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (zákon 17/1992 Sb.,
o životním prostředí). Na předmětné lokalitě uvažovaného záměru se nenacházejí žádné
zásoby přírodních zdrojů. V Krušných horách se odedávna těžily rudy obsahující měď, cín,
stříbro, olovo, a železo. Později se k nim přidaly ještě kobalt, nikl, wolfram, a ve 20. století
také uran. Mezi nejvýznamnější ložiska patří: Cínovec, Měděnec, Přísečnice, a Kovářská.

C.2.5 Fauna, flóra a ekosystémy
Zájmové území se nalézá na SSV svazích nejvyššího vrcholu Krušných hor, Klínovce
(k. 1243,7 m). Přírodovědný průzkum byl proveden na pozemcích určených pro prodloužení
sjezdovky „Pařezovka“ a stavbu Centrální lanové dráhy (včetně přemostění). Posuzované
území popisujeme ve dvou lokalitách.
Lokalita č. 1 prodloužení „Pařezovky“ s přemostěním silnice.
Trasa navrhovaného prodloužení vede lesem. Nad silnicí se jedná o různověkou horskou
klimaxovou smrčinu. Pod silnicí je lesní porost pestřejší, vedle smrků ztepilých je zde též
javor klen a jeřáb ptačí, místy byl podsazován i buk lesní. V podrostu dominují běžné druhy
horských smrčin (starček Fuchsův, starček hercynský, podbělice alpská, třtina chloupkatá,
věsenka nachová, bika lesní, brusnice borůvka aj.), na okraji lesa byly zaznamenány
i prvosenka vyšší, žluťucha orlíčkolistá aj.
Pouze v příkopech podél silnice, v lemech lesa a na stávající sjezdovce byl zaznamenán
zvláště chráněný koprník štětinolistý. Ve spodní části sjezdovky pod Zámečkem se vyskytuje
i prha arnika a tučnice obecná.
Lokalita č. 2 Centrální lanová dráha.
Jedná se o novou trasu lanové dráhy z vrcholu Klínovce, podél východního okraje Zámečku
přes silnici ke konci sjezdovek pod Zámečkem. Navrhovaná trasa lanovky vede z horní části
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Klínovce (nad silnicí) a na samém konci lesního porostu, pod silnicí vede při kraji lesa a přes
výběžek louky. Lesní porost nad silnicí je opět tvořen různověkou smrčinou (smrk je místy
i podsazován) s charakteristickým bylinným podrostem.
Pod silnicí zasahuje navrhovaná lanová dráha do zachovalých pestrých lučních společenstev
s výskytem zvláště chráněných druhů (prha arnika, koprník štětinolistý, tučnice obecná, lilie
cibulkonosná a prstnatec májový pravý). V bylinném podrostu dominuje smilka tuhá,
psineček tenký, brusnice borůvka, metlička křivolaká aj. Při okraji lesa byl zaznamenán
mléčivec alpský, žluťucha orlíčkolistá a další. Stávající sjezdovka pod Zámečkem je
pravidelně kosená, výběžek louky k lesu je neobhospodařován a zarůstá náletem dřevin (smrk
ztepilý).
A) fauna a flora
ü K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ
INVENTARIZAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (příloha H.5. Ing. Čestmír
Ondráček, Vít Tejrovský - cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí vymezeného
zájmového prostoru), a to v celém vegetačním období v roce 2009, kdy se opakovaně
uskutečnila vizitace celého území.
Do průzkumu byly zahrnuty i veškeré údaje, které byly v tomto regionu získány při terénních
výzkumech v předchozích letech, zejména průzkumů provedených při realizaci stavby
„Snowparku“, rekonstrukce lanové dráhy „Dámská“ a výstavby vodních nádrží.
Cílem průzkumu bylo:
o určit, zda dojde k likvidaci či poškození nějaké populace zvláště chráněných
a ohrožených druhů vyšších rostlin, obratlovců a bezobratlých;
o zpracovat botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny) se zvláštním
zřetelem na druhy zvláště chráněné, ohrožené a regionálně vzácné;
o zpracovat zoologický inventarizační průzkum (obratlovci) se zvláštním
zřetelem na druhy, které v zájmovém území hnízdí, či jsou svým výskytem na
něj přímo vázány, či sem pouze zaletují nebo lokalitu občasně navštěvují.
o zhodnotit vliv stavby na vybrané skupiny bezobratlých, se zaměřením na druhy
zvláště chráněné, ohrožené a regionálně vzácné;
Závěr průzkumu v dané lokalitě:
•

Botanika

V zájmovém území na jednotlivých lokalitách bylo zaznamenáno:
lokalita č. 1 – 78 taxonů cévnatých rostlin,
lokalita č. 2 – 94 taxonů cévnatých rostlin.
Z tohoto počtu je 5 druhů chráněných podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to
v kategorii:
silně ohrožené - lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
tučnice obecná (Pinguicula vulgarit)
ohrožené
- prha chlumní, arnika (Arnica montana)
prstnatec májový pravý(Dactylorhiza majalis subsp. Majalis)
koprník štětinolistý ( Meum athamanticum)
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•

Zoologie

Obojživelníci::
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu celého roku 2009
zaznamenány 2 druhy obojživelníků, oba zjištěné druhy se rozmnožují mimo zájmové území
a v dalším průběhu roku se plošně vyskytují v celém zájmovém území.
Plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly zaznamenány 2 druhy plazů, zařazené
mezi druhy zvláště chráněné, oba zjištěné druhy se plošně vyskytují roztroušeně v celém
území a to v kategorii:
Silně ohrožené – ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
Kriticky ohrožené – zmije obecná (Vipera berus)
Ptáci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2009
zaznamenáno 36 druhů ptáků, z toho 15 druhů na lokalitě přímo hnízdí či je na ni svým
biotopem vázáno – z hnízdicích druhů není žádný druh zvláště chráněný. Z ostatních druhů je
9 druhů zařazeno mezi zvláště chráněné, a to v kategorii:
Silně ohrožené - chřástal polní (Crex crex)
křepelka polní (Coturnix coturnix)
sýc rousný (Aegolius funereus)
Ohrožené - bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
krkavec velký (Corvus corax)
rorýs obecný (Apus apus )
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Jedná se o druhy, jež byly zjištěny až v širším navazujícím území a to zejména v dolní části
a v navazující nivě vodního toku (otevřená část s rozptýlenou zelení) a stavbou nebudou
nijak ovlivněny jejich populace ani biotop. Tyto druhy do území většinou jen příležitostně
zaletují a nebudou negativně ovlivněny.
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 2009
zaznamenáno 9 druhů savců. Žádný druh není zařazen mezi zvláště chráněné.
Bezobratlí:
Na konkrétních posuzovaných lokalitách bylo zjištěno 5 druhů Carabidae, jež nepatří mezi
druhy zvl. chráněné. Jedná se o adaptabilní druhy, tzn. druhy osídlující více nebo méně
přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty. Dále bylo zjištěno 8 druhů běžně se
vyskytujících motýlů. Byl zjištěn výskyt čmeláka rodu Bombus spp., jenž patří mezi zvláště
chráněné druhy.
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B) Ekosytémy
ü Z důvodu posouzení vlivu záměru na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí
lesa byl zpracován odborný posudek, který vypracoval Ing. Jan Klíma. (Příloha H.4.)
MODERNIZACE SKI AREÁLU KLÍNOVEC, Hodnocení vlivu záměru na porosty
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
(citace) - Z abiotických faktorů na porosty v zájmovém území nejvíce působí sníh, v menší
míře námraza a vítr. Námrazou nejvíce ohrožené porosty se nacházejí od 5. LVS7 a výše
zejména na SLT8 kyselé řady a stanovišť ovlivněných vodou. Investiční záměr je přibližně
rovnoměrně rozdělen mezi 7. a 8. LVS. Přibližně do nadmořské výšky 1 080 m se nachází
právě na kyselém stanovišti nebo na stanovišti ovlivněném vodou ne však na podmáčených
půdách, kde se předpokládá vyšší míra ohrožení. Odolnost porostů především vůči
abiotickým vlivům je do značné míry poznamenána použitím reprodukčního materiálu
nevhodného původu v době založení dnes již porostů mýtného stáří. Působením extrémních
klimatických podmínek na imisně zatížené porosty došlo k vyselektování jedinců smrku
nepřízni poměrně odolných. Tito jedinci jsou nositelé cenné genetické informace pro
přirozenou obnovu - tato se na zdejších rychle zabuřeňujících půdách děje především
s pomocí substrátu rozkládajícího se dřeva (pařezy, kmeny).
Velmi vážným negativně působícím biotickým faktorem pro stabilitu krušnohorských
porostů jsou vysoké stavy jelení zvěře. Díky vysokému rekreačnímu využití posuzovaných
pozemků v okolí sjezdovek nejsou škody vysokou zvěří natolik destruktivní, zejména u poloh
nad 1000 m n. m. Jiná situace je v nižších polohách sledovaného území, zejména mezi
nadmořskými výškami 960 - 990 m, kde poškození stromů uvnitř porostů je téměř 100%.
Poškozené stromy jsou napadány průvodním patogenem po loupání zvěří, a to:
• Pevníkem krvavějícím
• Václavka smrková
• Kořenovník vrstevnatý
Okolí zájmové oblasti je sezónně intenzivně zatíženo rekreací návštěvníků. To se týká
především porostů v okolí sjezdovek na Klínovci a běžeckých tras, kde jsou ohroženy porosty
prvního věkového stupně. Tento problém se dotýká většiny podsadeb v jeřábových smrčinách
SLT 8Z a v mezernatých porostech jiných SLT (8K, 7K).
Cílem bylo v daných podmínkách udržet trvalost lesa pro jeho primární účel plynoucí z jeho
kategorizace jako vysokohorského lesa pod hranicí stromové vegetace chránícího níže položené
lesy, lesa na exponovaných hřebenech §7 odst.1 písm. b zák. 289/1995 Sb. Jakákoliv bioskupina
je pro lokalitu poblíž horní hranice lesa velmi cenná jako ochrana pro další postupnou obnovu
prostoru obtížně obnovitelných jeřábových smrčin.
Trvalost lesa na samé horní hranici zájmového území pomáhají zajišťovat porosty dřevin
náhradních. Zejména se jedná o borovici kleč Pinus mugo ssp mughus. Fenaroli, borovici
limbu Pinus cembra L., borovici rumélskou Pinus peuce Griseb., borovici Murayovu Pinus
7
8

LVS – lesní vegetační stupeň
SLT – soubor lesních typů
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contorta ssp. murrayana Balf., borovici pokroucenou Pinus contorta Dougl. ex Loud., v méně
exponovaných částech smrk pichlavý Picea pungens Engelm. a smrk omorika Picea omorica
Pan. Jejich trvání je na dané ploše omezené, avšak dokud nebudou porosty cílových dřevin
schopné zajišťovat příznivé prostředí pro zdárný rozvoj zakládaných porostů, jsou v prostoru
klíčové a nepostradatelné.
Dřevinná skladba jednotlivých SLT na sledovaném území se v naprosté většině nachází pod
hranicí porostů náhradních dřevin, a proto není druhová skladba dřevin pozměněna, tak jak
je tomu v jiných částech Krušných hor v podobných nadmořských výškách. Převažují zde
porosty s dominantním zastoupením smrku ztepilého Picea abies (L.) Karsetn. Další
zastoupenou dřevinou je jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L., s klesající nadmořskou výškou jeho
podíl v porostech stoupá a díky mírnému zastoupení buku lesního Fagus silvatica L. a javoru
klenu Acer pseudoplatanus L. se druhové zastoupení obohacuje.
Posuzované území je začleněno v rámci (PLO) Přírodní lesní oblasti 1- Krušné hory. Lesní
oblast (LO) v rámci krušnohorské soustavy zahrnuje vlastní Krušné hory a část Smrčin
přesahující ze SRN. Oproti normálnímu rozložení věkových stupňů výrazně převládá
ve věkové porostní skladbě PLO 1 první a druhý věkový stupeň. Nepoměr se oproti normálu
zvyšuje se stoupající nadmořskou výškou. Tento jev způsobily kalamitní situace třech
předchozích decennií.
Současná dřevinná skladba: smrk 53 %; borovice 5 %; modřín 5,4 %; ostatní jehličnaté
10,7 %; dub 1,9 %; buk 5,7 %; jasan 0,2 %; javor 0,9 %; bříza 12 %; olše 1,8 %; ostatní
listnáče 3,3 %.
Základní údaje o stavu lesa v rámci PLO 1
Střední věk - jehličnaté 52 let, listnaté 41 let.
Průměrná zásoba na ha porostní půdy - 137 m³ bez kůry.
Průměrné zkamenění - 0,84.
Průměrné obmýtí současných hospodářských souborů - 106 let.
Průměrný mýtní přírůst na ha - 2,3 m³ hroubí bez kůry.
Celkový průměrný přírůst – 4,1 m³ hroubí b. k.
Celkový běžný přírůst – 4,5 m³ hroubí b. k.
Průměrný stupeň přirozenosti porostů – 3,4 – průměrný (st. 0 - nevhodný, st. 6 – mimořádný).
Pro hodnocení byly použity údaje z Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) zpracovaných
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse nad Labem. Oblastní plány rozvoje lesů
jsou legislativně zakotveny v lesním zákoně č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů
v § 23 a Vyhlášce MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a
o vymezení hospodářských souborů.
Současný zdravotní stav lesů v zájmové oblasti je výraznou měrou ovlivněn značným
imisním zatížením z doby před odsířením tepelných elektráren v podkrušnohoří.
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Charakteristika souborů lesních typů na posuzovaných lokalitách:
8K - kyselá smrčina
7K – kyselá buková smrčina
8V - podmáčená klenová smrčina
7V - vlhká buková smrčina
8Z - jeřábová smrčina

C.2.6 Krajina
V roce 1992 nabyl účinnosti zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ochrana
krajinného rázu je v něm řešena v §12 “Ochrana krajinného rázu a přírodní parků – „Krajinný
ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině“.
Posuzovanou oblast lze označit za převážně lesní, resp. místy zemědělsko – lesní,
postsocialistickou a postimisní krajinu vrcholové partie Krušných hor. Jde o krajinu bez
jednoznačné vizuální dominanty, v níž nebyly identifikovány žádné kulturní a přírodní
hodnoty, které by bylo možno z hlediska krajinného rázu označit v širším kontextu za
jedinečné či významné. Klíčový vliv na utváření dnešního rázu krajiny má těchto pět faktorů
• Rozsáhlá důlní činnost,
• Odsun německého obyvatelstva po roce 1945,
• Odumírání lesních porostů od 60. let 20. stl.,
• Intenzivní rekreační využití,
§ Funkce části území jako komunikačního koridoru.
Horská krajina kolem Klínovce je známá svými výborně značenými turistickými stezkami
a mnoha cyklotrasami s různými stupni náročnosti. Jsou zde desítky značených tras různých
délek. Návštěvníci této krajiny se nemusí omezovat pouze na území našeho státu, ale mohou
volně přecházet státní hranici se Saskem, kde je také hustá síť cyklistických a turistických
stezek.

C.2.7 Obyvatelstvo
Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná, vlastní zájmový prostor zahrnuje
sídelní útvar jen jako určitou formu rozptýlené či samotové zástavby.
Významným zatížením v době zimních měsíců a lyžařské sezony je turistika a s tím
související služby (zvýšená četnost zásobování). Oblast Klínovce je vyhledávanou lokalitou
zimních sportů.

C.2.8 Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.).
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V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou CLD, budou
(v mnoha případech již jsou) požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek,
za kterých je možné potřebné stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.

C.2.9 Kulturní památky
Klínovec, který je dálky viditelný, má výrazný vrchol, na kterém stojí hotel s rozhlednou
a televizní věží.
Historie vyhlídek a rozhleden na Klínovci se datuje od roku 1817, kdy zde stála jednoduchá
dřevěná konstrukce. V polovině 19. století byla k vrcholu vybudována zpevněná cesta. V létě
roku 1880 jáchymovští turisté během jediného týdne postavili na vrcholu dočasnou dřevěnou
věž a usnesli se, že zde postaví kamennou rozhlednu. Dne 3. srpna 1884 byla vysvěcená nová
24 m vysoká osmiboká kamenná rozhledna. Později k ní přibyl také hotelový komplex budov.
V současné době stojí za prohlídku hotelový sál s unikátním kazetovým stropem. Rozhledna
je v současné době uzavřena.
Na svazích se nachází velké množství sjezdovek a vleků.
První dvoumístný vlek byl postaven v roce 1968 u sjezdovky Dámská až na vrchol.

Obrázek- rozhledna na Klínovci
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Dotčené území se nachází v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Zájmové území se nenachází v žádném zvláště chráněném velkoplošném ani
maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.
V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru) se nacházejí prvky ÚSES.
Dotčené území není součástí přírodního parku.
Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000.
Dotčené území je neobydlené, plocha uvažovaného záměru se hraničně nedotýká
existující zástavby.
Dotčené území se nachází v oblasti antropogenně pozměněné.
V klimatu řešeného území se výrazně uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných
obdobích na jaře a na podzim je zde značně snížená viditelnost při častých inverzních
situacích, charakteristickým jevem jsou zde také silné námrazy. Tyto ale nemohou mít
vliv na proveditelnost záměru.
Rekreační oblast Krušných hor.
Dotčené území je známá rekreační oblast.
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D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
D.1.1

Vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
a) období výstavby - znečištění ovzduší emisemi z dopravy NA a emisemi hluku
při výstavbě – jsou zcela zanedbatelné
b) emise hluku z provozu CLD – na základě závěrů hlukové studie nepřekročí
hygienické limity.
c) faktor pohody – přínos pro návštěvníky lze shrnout do několika názorů.
o Pro návštěvníky SKI areálu bude vést realizace záměru zlepšení služeb
s možností uspokojit sportovní potřeby.
o Sedačková lanovka přispěje ke komfortu a kompletní nabídce pro
lyžaře a návštěvníky.
D.1.2

Vlivy sociálně – ekonomické

Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr na obyvatelstvo určitý pozitivní
vliv. Jedná se o vytvoření nových pracovních míst, dále o finance, které poplynou z přílivu
turistů a návštěvníků.
Z hlediska sociálně - ekonomického se jedná o vlivy pozitivní.

D.2 Vlivy na ovzduší a klima
Negativní vlivy na ovzduší budou nevýznamné, dočasné a krátkodobé, související s dopravou
během výstavby záměru. Jedná se především o prašnost se zvýšeného pohybu stavební
mechaniky.
Zdrojem emitovaných škodlivin budou během výstavby automobily a stavební mechanismy.
Charakter těchto zdrojů znečištění bude ale jen dočasný a v souhrnu hlavně maloplošný
a liniový. Vzhledem k velké vlhkosti a příznivým rozptylovým podmínkám nebude ani
problém prašnosti tak význačný jako u jiných staveb obdobného charakteru.
Posuzovaný záměr stavby nebude mít z hlediska svého provozu vliv na kvalitu ovzduší
ani neovlivní klima dané oblasti. CLD neprodukuje žádné emise do svého okolí.
Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako nevýznamné.

D.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
D.3.1 Hluk

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15.března 2006
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
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Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době
se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době
pro nejhlučnější hodinu.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se určí součtem základní hladiny
hluku A LAeq,T = 50 dB a korekce, která přihlíží k chráněnému prostoru a denní době ve
smyslu přílohy č. 3 k uvedenému nařízení:
- chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor .......... 0 dB,
- den (od 6:00 do 22:00 hodin) …………………………………..………………………. 0 dB,
- noc (od 22:00 do 6:00 hodin) ……………………………………………………..…. - 10 dB.
Uplatnění jednotlivých korekcí je v pravomoci hygienické služby. Lanová dráha bude ve
stavebním řízení posuzována jako drážní objekt, a proto by pro ni měla platit korekce
o zvýšené hladině hluku o 5 dB.
Určení samotného vlivu CLD není relevantní. V lokalitě se uplatňuje při běžném provozu
i vliv ostatních zdrojů hluku, kterými jsou další lanové dráhy a vleky, které jsou ve Ski areálu
Klínovec v provozu. Význam má také doprava a parkoviště, která jsou pro provoz areálu
nezbytná. Provoz je tedy modelován kumulovaně s vlivem uvedených zdrojů a je zobrazen
jako pole izofon. V referenčních bodech jsou určeny příspěvky provozu (lanové dráhy
a vleky), pozadí (veřejné komunikace a parkoviště) a součtová hodnota provozu a pozadí.
Dle konečného zhodnocení na základě zpracovaných výstupů hlukové studie lze s určitostí
tvrdit, že provozem posuzované CLD v rozsahu řešeného zadání nedojde v řešené lokalitě
k nárůstu hlučnosti na referenčních bodech, které zahrnují veškeré nejblíže ležící chráněné
obytné objekty.
Hodnoty hluku ukazuje následující tabulka:
Tabulka – vliv výstavby, provozu, pozadí a vliv provozu spolu s pozadím
r.b.
x (m)
y (m)
LAeqs (dB)
LAeq (dB)
výstavba
provoz

1
2
3

1665
1681
1993

1521
1622
1125

56,7
55,7
52,4

43,4
42,5
34,4

LAeq (dB)
pozadí

LAeq (dB)
kumulace

43,3
44,9
43,2

46,4
46,9
43,7

Referenční bod 1 (bez č.p.) je situován na odvrácené straně objektu od místní komunikace.
Referenční bod 2 (č.p. 113) na fasádě přivrácené k místní komunikaci.
Referenční bod 3 je č.e. 188, v sousedství je č.p. 152.

ü Pro objektivní zhodnocení vlivů záměru na hlukovou situaci byl zpracován odborný
posudek (příloha H.3.) – Ing. Josef Talavašek, poradenství v oboru technická akustika.
Tyto skutečnosti jsou doloženy výpočtem v referenčních bodech, kdy není s rezervou dosažen
limit 65 dB, který platí v případě výstavby od 7:00 do 21:00. Určení samostatného vlivu
provozu CLD v lokalitě není relevantní, vliv provozu zahrnuje i kumulovaný vliv spolu
s ostatním zdroji hluku v lokalitě (lanové dráhy, vleky). Pro určení vlivu Ski areálu Klínovec
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je reprezentativní kumulovaný vliv, který navíc zahrnuje i provoz po místních komunikacích
a na parkovištích.
Závěr hodnocení:
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových bodech
reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku
stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu.
Takto určený vliv nedosáhne s rezervou limit, který platí pro denní dobu a který ve
vzdálených referenčních bodech nedosahuje s rezervou 50 dB.
Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

D.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizace projektu výstavby CLD s prodloužením sjezdovky může do určité míry ovlivnit
povrchové a podzemní vody v těchto směrech:
o odvodnění celého území,
o zvýšené množství odváděných vod.
Potenciální ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod (a také půdy a geologického
podloží) je spojeno s těžbou dřeva a pohybem stavebních mechanismů při výstavbě záměru.
Srážková voda, která se nevsákne do půdního prostředí, se zachytí v korunách stromů a
posléze se vypaří nebo odtéká po povrchu půdy. Výpar i povrchový odtok jsou zpravidla
nežádoucí a cílem diferencovaného hospodaření v lesích je maximalizovat vsak. Humusová
vrstva ovlivňuje množství vody, které se v konečné fázi dostane až do minerální vrstvy
půdního prostředí. Velmi špatně zkropitelný je především přeschlý surový humus, který se
koncentruje především pod mladšími plně zapojenými smrkovými porosty v nižších
polohách.
Nejvýraznějším zásahem do vodního režimu lesa představuje holá seč. Holou sečí se naráz
odstraní souvislá stromová vrstva, ve které probíhá intenzivní transpirace a intercepce. V
důsledku výpadku transpirace a intercepce dochází ke zvýšenému množství vody v půdě.
Tento jev částečně zmírňuje následné zabuřenění plochy pasečnou vegetací a bilance se
částečně stabilizuje. Závažnější situace nastává, pokud k odlesnění dojde v lokalitě ovlivněné
vodou, zejména na oglejených a glejových půdách. Zde dojde k výraznému zvýšení hladiny
podzemní vody - zamokření.
K dalším nepříznivým změnám po holoseči dochází u fyzikálních vlastností půdy, které se
projevují především zvyšováním hustoty půdy a snižováním její pórovitosti a propustnosti pro
vodu. Rychlost tání sněhu se po těžbě zvyšuje, větší je i promrzání půdy zejména tam, kde byl
odstraněn nadložní humus a bylinné patro. Důsledkem všech těchto jevů je zvýšený obsah
vody v půdě, což vede v sklonitém terénu k vyvolání povrchového odtoku a vzniku erozních
jevů. Negativní ekologické působení holosečí se zvyšuje se sklonitostí terénu a velikostí holé
seče, zejména její délce po svahu. Na prudkých svazích mělkých krystalinických hornin má
holoseč z ekologického hlediska vždy negativní důsledky.
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Na rychle zabuřeňujících půdách se ekologické podmínky rychle mění. Rozhodující složkou
vodní bilance jsou hodnoty intercepce a evapotranspirace pasečné vegetace, její hodnoty jsou
často podobné jako sumární výpar dospělých porostů. V této fázi to znamená snížení
negativního vlivu, povrchový odtok a potenciální erozi.
Nedojde k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod ani odvodnění lesních pozemků.
(H.4. Klíma str. 28)
Projekt má navržen způsob likvidace splaškových odpadních vod. Množství dešťových vod je
zanedbatelné vzhledem k charakteru celého záměru.
Provoz lanové dráhy nebude zdrojem znečištění podzemních a povrchových vod.
Potencionální riziko znečištění podzemních a povrchových vod se omezuje na havarijní
situace stavebních strojů při výstavbě. To je minimalizováno jeho technickým řešením.
Vliv na vodu lze označit za únosný.9

D.5 Vlivy na půdu
V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné míře všechna dostupná opatření
zabraňující erozi půdy. Zásahy do terénu při stavbě patek podpěr lanovky omezit na co
nejmenší plochu. Odkryté plochy budou rekultivovány a osázeny co možná nejrychleji, aby
nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti a splachům půdy.
Půda je většinou vlhká, poblíž vodotečí a pramenů až mokrá nebo zabahnělá. Odlesněná půda
je na větších sklonech silně ohrožena erozí a postupem času velmi silně zabuřeňuje.
Dále také dojde omezení schopnosti průsaku povrchových vod do spodních vrstev podloží.
Realizací záměru dochází k trvalému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
a ZPF. Následná - plánovaná výsadba dřevin je kompenzace za odlesněné plochy.
Vliv na půdu lze hodnotit tedy jako přijatelný10

D.6 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
A) vlivy na faunu a floru
Z hlediska zjištěných druhů rostlin a živočichů lze konstatovat, že uvažovaný záměr bude mít
jistý vliv na přírodní společenstva v dané lokalitě a zjištěné druhy. Všechny zjištěné zvláště
chráněné druhy se vyskytují v popisovaném území. Na základě zjištěných druhů ve vlastním
území stavby a v těsně navazujícím území, jež by mohlo být ovlivněno, bude nutno požádat
KÚÚK o udělení výjimky podle §56 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, ze základních podmínek ochrany z důvodu zásahu do biotopu, či populace
zvláště chráněného druhu.
V případě realizace investičního záměru dojde k likvidaci lesních porostů, které jsou v dané
lokalitě. V prostoru centrální lanové dráhy a prodloužení Pařezovky tak vzniknou otevřená
stanoviště charakteru „lesní mýtiny“. V souvislosti s kácením budou ovlivněny i lesní druhy.
(Na základě ZZŘ bylo dotčené území zkoumáno s ohledem na zjištění výskytu zvláště
9

Tento vliv lze hodnot jako přijatelný.
Tento vliv lze hodnotit jako vyhovující a akceptovatelný.

10
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chráněných druhů rostlin.)
V posuzovaném území bylo identifikováno 5 lokalit (příloha H . 5 .) s výskytem ZCHD.
VÝJIMKY ZE ZÁKONA Č. 114/1992Sb.
Druh

kategorie

Lokalita 1

Lokalita 2

Lokalita 3

Lokalita 4

Lokalita 5

lilie
cibulkonosná

silně ohrožený
druh

Mimo
záměr, bez
ovlivnění

Mimo
záměr, bez
ovlivnění

Mimo
záměr, bez
ovlivnění

Při okraji
záměru

nezjištěn

tučnice obecná

silně ohrožený
druh

nezjištěn

nezjištěn

nezjištěn

nezjištěn

Při okraji
záměru

prha arnika

ohrožený druh

Mimo
záměr, bez
ovlivnění

nezjištěn

Mimo
záměr, bez
ovlivnění

Při okraji
záměru

Při okraji
záměru

prstnatec májový
pravý

ohrožený druh

nezjištěn

nezjištěn

nezjištěn

Při okraji
záměru

nezjištěn

koprník
štětinolistý

ohrožený druh

Mimo
záměr, bez
ovlivnění

Mimo
záměr, bez
ovlivnění

Mimo
záměr, bez
ovlivnění

Při okraji
záměru

Při okraji
záměru

ropucha obecná
ještěrka živorodá
zmije obecná
Čmelák sp.

ohrožený druh
silně ohrožený
druh
kriticky
ohrožený druh
Ohrožený druh

V celém zájmovém území
V celém zájmovém území
V celém zájmovém území
V celém zájmovém území

V lokalitách č. 4, 5 se nacházejí chráněné druhy rostlin při okraji posuzovaného
záměru, proto bude nutné přijmout určitá opatření, které řeší kapitola D.IV.
U ostatních zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců není nutno žádat o výjimku ze
základních podmínek ochrany, neboť všechny tyto druhy se vyskytují v širším území, jež
nebude stavbou ani následným provozem sjezdových tratí a lanovky dotčeno. Nebudou nijak
negativně ovlivněny populace těchto druhů v daném území ani jejich biotop.
Lokality č. 1, 2 a 3 jsou zcela mimo území záměru, nedojde k jakémukoli ovlivnění zvláště
chráněných druhů.
S ohledem na možné vlivy na flóru a faunu je nutné, aby veškeré práce prováděné při
výstavbě CLD včetně obslužných staveb byly prováděny s maximální opatrností a šetrností
vůči okolnímu prostředí, zejména na úrovni terénu (výskyt chráněných druhů rostlin a
živočichů).
Vlivy na faunu a floru lze považovat za významné11, při dodržení navržených opatření za
akceptovatelné.

11

Tento vliv lze hodnotit jako důležitý a podstatný.
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B) vlivy na ekosystémy (les)
ü Pro posouzení vlivu záměru na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
byl zpracován odborný posudek, který vypracoval Ing. Jan Klíma. (Příloha H.4.–
Hodnocení vlivu záměru na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa).
Současný stav - Původní pestrost lesních ekosystémů a její vysoká biodiverzita v průběhu
historického vývoje byla negativně ovlivněna hospodářskou činností člověka. I problémy
současnosti jsou spojeny s antropogenními faktory, především s imisní zátěží a s turistickým
ruchem, které často působí v kombinaci s faktory přírodními. V Krušných horách přetrvává
nevyvážený stav uvnitř lesního ekosystému ve prospěch jeho živočišné složky – zvěře.
Výstavba popisovaného záměru bude mít vliv na všechny biotopy v posuzovaném území.
Vyskytují se zde druhy, které jsou typické pro zdejší klimatické podmínky. Výstavbou budou
ovlivněny především lesní biotopy. Dojde ke kácení dřevin a trvalému záboru lesní půdy. Dle
terénních průzkumů bude muset být odstraněna smrková monokultura na ploše cca 2,6336 ha.
Eroze- vykácení průseku může zapříčinit erozi odkrytého svahu. Z hlediska potenciální eroze
půdy se zájmové území nachází na podkladu nepodporujícím erozi půdy, na půdách
potlačujících projevy eroze s průměrnou roční četností erozně nebezpečných dešťů.
Ve vztahu k CHOPAV (Chráněné krajinné oblasti přirozené akumulace vod) Krušné hory je
k zamýšlené realizaci platný regulativ vycházející ze zákona č. 254/2001 Sb., který zakazuje na
území CHOPAVu - zmenšovat rozsah lesních pozemků, odvodňovat lesní a zemědělské
pozemky, těžit rašelinu, těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce,
které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, těžit a zpracovávat radioaktivní
suroviny a ukládat radioaktivní odpady.
Co se týče zrychleného odtoku vody ze sledovaného území, určité riziko hrozí ve fázi
výstavby nových částí areálu, když výstavba by měla začít v měsíci březnu. Je
bezpodmínečně nutné, aby k zahájení prací došlo, až po úplném odtání sněhu ve
vrcholových partiích Klínovce.
Až na plošně malé části porostů v poloze 2 a 3 je plocha pod porosty s velmi nízkým
zakmeněním silně zabuřeněna. Oproti plně zapojeným a zakmeněným porostům je podstatně
snížena intercepce a evapotranspirace korunami stromů. Značný podíl na celkové bilanci
má právě bylinné patro s porosty brusnice borůvky.
Po ukončení terénních úprav a následném zatravnění či zpětném zabuřenění ploch se
nepředpokládá výrazný rozdíl v odtokových poměrech před zásahem a po zásahu.
Ve vztahu k funkcím lesa - může dojít k jejich narušení - těžba lesních porostů musí být
provedena na základě rozhodnutí podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. (§13 odst.1 - Veškeré
pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona.
Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán
státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu).
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Záborem plochy pro instalaci centrální lanové dráhy a pro prodloužení sjezdovky "Pařezovka"
dojde ke zmenšení rozsahu lesních pozemků. Rozsah odnětí pozemků z PUPFL je cca 2,6336 ha.
Na základě dohody s OSS investor deklaroval koupi parcely v k.ú. Loučná pod Klínovcem p.č.
410/23 o výměře 14.646 m2 a p.č. 410/24 o výměře 20.783 m2 s cílem následné výsadby dřevin,
jako kompenzaci za zábor lesní půdy. Koupené pozemky jsou dle platného ÚPD určeny
k výsadbě lesa (příloha H.7. kupní smlouva).
Les jako biotop - pokud budou dřeviny, které by mohly být využity k hnízdění, skáceny před
zahájením hnízdní sezóny, nebude třeba přijímat žádná zvláštní opatření na ochranu ptáků –
k hnízdění využijí jinou lokalitu. V opačném případě by bylo nutno řešit ochranu hnízdících
ptáků operativním vyčleněním hnízdišť v době stavby, kácení provádět po etapách s omezením
termínu kácení na dobu potřebnou pro vyhnízdění jednotlivých párů – tento způsob je však značně
náročný a bezpodmínečně vyžaduje těsnou spolupráci s ornitologem v rámci ekologického dozoru
pro stavbu.
Trvalost lesa na samé horní hranici zájmového území pomáhají zajišťovat náhradní
porosty dřevin. Zejména se jedná o borovici kleč, borovici limbu, borovici rumelskou,
borovici Murayovu, borovici pokroucenou. V méně exponovaných částech pak smrk pichlavý
a smrk omorika.
Jejich trvání je na dané ploše omezené, avšak dokud nebudou porosty cílových dřevin
schopné zajišťovat příznivé prostředí pro zdárný rozvoj zakládaných porostů, jsou v prostoru
klíčové a nepostradatelné.
Dřevinná skladba jednotlivých SLT na sledovaném území se v naprosté většině nachází pod
hranicí porostů náhradních dřevin, a proto není druhová skladba dřevin pozměněna, tak jak je
tomu v jiných částech Krušných hor v podobných nadmořských výškách.
Fenomén námrazy a sněhu – realizace investičního záměru nebude mít negativní vliv
na posílení tohoto fenoménu. Z dlouhodobého šetření a při širším pohledu na celý komplex
na severní straně položeného ski areálu vyplývá, že lokalita není ohrožována škodlivými
větry a nedochází zde k zásadním škodám.
Ze závěru studie:
…..“ Po shrnutí výše uvedených případů možného ohrožení ponechaných porostů s ohledem
na případné narušení jejich funkčního potenciálu bude mít realizace celého investičního
záměru na ponechané porosty v počátečním stádiu provozu nově zbudovaných částí ski
areálu slabý negativní vliv12 (stupeň vlivu 3 – 4).
Po stabilizaci jednotlivých porostních složek, zatravnění a zabuřenění zásahem odkrytých
ploch dojde k snížení vlivu na stupeň 2 – neutrální, v lokalitě pod silnicí II. třídy dojde
k posílení rekreační funkce lesa - vliv 1 pozitivní“.

12

Klasifikace vlivů na odolnost a funkční potenciál ponechaných lesních porostů (H.4. Klíma, str.10).
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c) vlivy na ÚSES
Územní systém ekologické stability je podle § 3 písm. a) zák. 114/1992 Sb. definován jako
„…vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.“ Smyslem a cílem ÚSES je posílit
ekologickou stabilitu krajiny.
ü Pro posouzení vlivu záměru na ÚSES byl zpracován odborný posudek, který
vypracoval RNDr. Petr Obst (Příloha H.9.)
Obecnou závaznost získává ÚSES v procesu schvalování územně plánovací dokumentace,
návrhu komplexních pozemkových úprav a lesního hospodářského plánu. Z tohoto hlediska je
ÚSES předmětného území řešen ve čtyřech územně plánovacích dokumentech, v nichž se
vymezení v detailech poněkud liší (celkem pochopitelně, vzhledem k odlišnému měřítku,
účelu i době vzniku zmíněných materiálů. (Příloha H.9.)
Základní charakteristiky ÚSES řešeného území lze tedy shrnout do následujících bodů:
ü páteřním prvkem ÚSES je zde osa NRBK K2 Božídarské rašeliniště–Hřenská skalní
města, v daném úseku horská, vedená především lesními celky vrcholového hřebene
Krušných hor;
ü regionální úroveň ÚSES zde představuje regionální biocentrum RBC 1181 MacechaMeluzína, v němž se na výše zmíněnou osu K2 napojuje další nadregionální prvek –
osa K179 (koridor K41–K2, horský a mezofilní bučinný);
ü jak skladebné prvky zmíněné nadregionální a regionální úrovně, tak skladebné prvky
navazující lokální úrovně ÚSES jsou vázány jednak na lesní celky, jednak na vodoteče
a jejich břehové porosty, ale také (i když spíše ojediněle) i na zatravněné průseky
sjezdovek a ekotonová společenstva jejich okrajů (např. MBK40 generelu Jáchymov).
ÚSES může být ovlivňován dvěma základními způsoby:
1. přímo, tzn. situováním záměru do vymezené plochy (trasy) skladebného prvku ÚSES;
Celá posuzovaná lokalita je ale situována v ochranném pásmu nadregionálního
biokoridoru K2; tato situace ovšem z hlediska ÚSES spadá spíše do nepřímých vlivů záměru,
mezi nimiž bude také vyhodnocena.

2. nepřímo, tj. působením vlivů širšího dosahu s nepříznivými dopady na stanoviště
a biotu skladebných prvků ÚSES.Nepřímé vlivy lze rozdělit do dvou kategorií:
o vlivy na stanoviště a biotu skladebných prvků ÚSES;
o vlivy na ochranné pásmo NRBK.

…….. “V daném případě je ale v ochranném pásmu NRBK situován celý záměr a vzhledem
k definici OP NRBK tak obě kategorie nepřímých vlivů splývají. Podle definice v ÚTP
NRaR ÚSES (BÍNOVÁ ET AL. 1996) totiž OP NRBK vymezuje území, v němž se
„…skladebné prvky ÚSES lokálního a regionálního, významné krajinné prvky, chráněná
území, kostra ekologické stability a všechny přírodě blízké ekosystémy…“ stávají součástí
nadregionálního biokoridoru a jejich ochranou a zahušťováním je podporován tzv.
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koridorový efekt. Významnost případné kolize záměru s koridorovým efektem NRBK lze
tedy určit jako míru vlivu záměru na výše uvedené chráněné fenomény OP NRBK, tj.:
a)

skladebné prvky ÚSES,

b)

chráněná území,

c)

významné krajinné prvky,

d)

přírodě blízké ekosystémy,

e)

kostra ekologické stability,
k nimž je možno připojit ještě

f)

posouzení možného bariérového efektu předkládaného záměru.

Závěr – citace (příloha H.9.):
§

Přímé dotčení ÚSES posuzovaným záměrem lze hodnotit jako nevýznamné –
žádná ze staveb ani terénních úprav záměru, byť poměrně rozsáhlého, není situována
přímo ve vymezeném skladebném prvku ÚSES, nezasahuje do něj ani s ním není
v přímém kontaktu.

§

Posuzovaným záměrem nebude v předmětném úseku negativně ovlivněn
koridorový efekt, tedy ani funkčnost NRBK K2 Božídarské rašeliniště–Hřenská
skalní města, jakožto páteřního prvku ÚSES řešeného území. Z chráněných
fenoménů, jmenovaných v definici ochranného pásma nadregionálního biokoridoru,
budou sice hodnocenou stavbou dotčeny významné krajinné prvky, přírodě blízké
ekosystémy a kostra ekologické stability; vzhledem k charakteru záměru a k možnosti
přijetí reálných eliminačních a nápravných opatření lze ale toto dotčení v celkovém
kontextu hodnoceného území hodnotit jako nevýznamné, resp. z hlediska vývoje
ekologické stability území jako neutrální v relativně krátkém časovém horizontu.

…….“ Klíčovým faktorem z hlediska možného ovlivnění OP NRBK K2 (a tím fakticky
celého sledovaného ÚSES) posuzovaným záměrem je zatravnění odlesněných ploch pro
rozšíření sjezdovky Pařezovka a eliminace rizika jejich možné eroze. Pro úspěšné zvládnutí
této fáze prací byla specifikována opatření, při jejichž uplatnění je možno konstatovat, že
posuzovaný záměr Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areálu
Klínovec nebude mít v daném území negativní vliv na stabilitu, konektivitu ani
na celkovou funkčnost ÚSES nadregionální, regionální ani lokální úrovně.
Vlivy na ÚSES a ekosystémy lze považovat za nevýznamné.

D.8 Vliv na NATURA
Lokalita se záměrem výstavby leží mimo území vyhlášené Ptačí oblasti a navržené Evropsky
významné lokality. Charakter stavby nebude mít vliv na předměty ochrany v nejbližších
území soustavy Natura 2000 (Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská, EVL
Klínovecké Krušnohoří).
Dle vyjádření KÚÚK odboru ŽP nemůže mít uvažovaný záměr vliv na soustavu NATURA
2000. (Příloha H.2.)
Uvažovaný záměr nemá vliv na soustavu NATURA 2000.
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D.9 Vlivy na krajinu
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavádí zákon
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz zde definuje jako přírodní, kulturní
a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka a vztahů v krajině. [17]
V návaznosti na daný prostor a charakter posuzovaného území dojde realizací záměru
k lokální změně, jelikož se ale jedná o SKI areál Klínovec, kde je již v provozu celý areál
lanovek a sjezdovek tvořící kompaktní sportoviště, nebude se jednat o nový prvek v krajině.
Trasa CLD bude částečně vedena lesními společenstvy, bude vytvořen průsek o šíři 11 m a tím
bude částečně CLD „schována“ před lidským zrakem. Vliv na krajinný ráz bude spíše charakteru
lokálního, kdy z vrcholu Klínovce bude dobře viditelný zářez trasy lanové dráhy do svahu. Tento
rys je typický krajinný znak lanové dráhy, je přítomný i v okolí na svazích a je významným
znakem kulturní horské krajiny.
Terénní úpravy budou prováděny pouze v nezbytném rozsahu.
Protože se jedná o území silně antropologicky pozměněné vliv na území může být považován
za nevýznamný.

D.10 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají.
V lokalitě v současné době antropogenní činnost probíhá, nedojde ke změně využívání stávajícího
SKI areálu Klínovec.
Z hlediska možnosti odkrytí archeologických nálezů je také nutné respektovat zákon
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči a před zahájením stavby v takovém případě provést
povinný záchranný archeologický průzkum.
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
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D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky
možného ohrožení ŽP.
Na základě výstupů jednotlivých vlivů, jak je popsáno v předcházející kapitole D.I, je patrné,
že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti:
a) vlivu na ekosystémy – s ohledem na závěry vyplývající z odborné studie - Hodnocení vlivu
záměru na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (příloha H. 4.) a po shrnutí
výše uvedených případů možného ohrožení ponechaných porostů s ohledem na případné
narušení jejich funkčního potenciálu bude mít realizace celého investičního záměru na
ponechané porosty v počátečním stádiu provozu nově zbudovaných částí ski areálu slabý
negativní vliv13 (stupeň vlivu 3 – 4).
Po stabilizaci jednotlivých porostních složek, zatravnění a zabuřenění zásahem odkrytých
ploch dojde k snížení vlivu na stupeň 2 – neutrální, v lokalitě pod silnicí II. třídy dojde k
posílení rekreační funkce lesa - vliv 1 pozitivní.
b) vlivy na faunu – s ohledem na závěry biologického průzkumu (příloha H.5.) lze
konstatovat, že uvažovaný záměr bude mít jistý vliv na přírodní společenstva v dané
lokalitě a zjištěné druhy, proto bude nutné požádat KÚÚK o udělení výjimky podle §56
zákona č. 114/1992Sb.
S ohledem na možné vlivy na flóru a faunu je nutné, aby veškeré práce prováděné při
výstavbě CLD včetně obslužných staveb byly prováděny s maximální opatrností a šetrností
vůči okolnímu prostředí, zejména na úrovni terénu (výskyt chráněných druhů rostlin
a živočichů).
c) vlivy na ÚSES – na základě závěru autora Vliv záměru na ÚSES (příloha H.9.) lze konstatovat, že
uvažovaný záměr nebude mít v daném území negativní vliv na stabilitu, konektivitu ani

na celkovou funkčnost ÚSES nadregionální, regionální ani lokální úrovně.
d) vlivu na hlukovou situaci - na základě závěru autora Hlukové studie (příloha H. 3. lze
konstatovat, že očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových
bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku
stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu.
Takto určený vliv nedosáhne s rezervou limit, který platí pro denní dobu a který ve
vzdálených referenčních bodech nedosahuje s rezervou 50 dB.

13

Klasifikace vlivů na odolnost a funkční potenciál ponechaných lesních porostů (H.4. Klíma, str.10).
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e) vlivy na ostatní složky ŽP – ve všech ostatních složkách ŽP se vlivy záměru neuplatňují
nijak významně.
Na základě výstupů těchto studií bylo dále postupováno při zpracování Dokumentace EIA.
Pro větší objektivitu posouzení vlivů bylo hodnocení zpracováno - formou multikriteriální
analýzy.
Hodnocení stav
Oblast vlivů na:
Současný stav

alternativa
Budoucí stav

Životní prostředí
vlivy na přírodu
vlivy na antropogenní systémy
vlivy na veřejné zdraví
Hospodářský rozvoj
Hierarchie vlivů je v tomto případě řešena bodově takto:
Záporné
←
vlivy

→

-1
0
0

-3
+1
0

+1

+2

kladné

0

žádný vliv

0

-1

extrémně malý vliv

+1

-2

malý vliv

+2

-3

středně velký vliv

+3

-4

velký vliv

+4

-5

extrémně velký vliv

+5

Souhrnné hodnocení všech jevů a faktorů působení na celý přírodní a socioekonomický
prostor je velmi komplikovanou záležitostí, která je nutně zatížena subjektivitou posuzovatele
a to především proto, že v těchto případech nelze vycházet z aritmetického pojetí, ale
z hierarchicky členěných hodnotových faktorů, z nichž na nejvyšší příčku nutno stavět vlivy
na obyvatelstvo, na jeho existenční, zdravotní a sociální ukazatele a na aspekty soudržnosti
společenství obyvatel. Pak následují vlivy na přírodu a vlivy na lidské výtvory.
Přistupujeme-li z těchto hledisek k multikriteriální analýze našeho případu, pak lze
konstatovat:
1. žádný vliv s ohledem na veřejné zdraví
2. mírné zlepšení s ohledem na lidské výtvory – v případě realizace dojde ke zkvalitnění
poskytovaných služeb, k úsporám energie, k zvýšení bezpečnosti návštěvníků.
3. situace se mírně negativně změní ve sféře vlivů na přírodní faktory (dojde k záboru
PUPFLu – kácení lesa. Určité ovlivnění lze v souvislosti s tímto očekávat pak i
v určitém negativním ovlivnění ve vztahu k fauně a floře.
4. mírně se zlepšující situace na úsecích hospodářského rozvoje (vlivy sociálně
ekonomické, obchod, služby, zaměstnanost aj.)
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Příhraniční vlivy
Hodnocený záměr nemá přímé ani nepřímé přeshraniční vlivy na životní prostředí. Jediným
možným pozitivním vlivem je atraktivnost tohoto střediska cestovního ruchu pro naše i zahraniční
návštěvníky.
Negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí přesahující státní hranice při výstavbě
a provozu lanové dráhy na vrchol Klínovce se nepředpokládají ani přes skutečnost, že horní
stanice lanovky je situována do území, na kterém v současné době je již instalováno několik
lanových drah i sjezdovek. Vzdušnou čarou cca 2,4 km od státní hranice s Německem.
Ani z pohledu změn v krajině a estetického vnímání nenastanou žádné změny, tudíž nelze
uvažovat o možných negativních příhraničních vlivech.
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D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky
prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla
rizika prověřována v těchto etapách:
- rizika při výstavbě posuzovaného záměru,
- rizika při samotném provozu posuzovaného záměru,
- rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie.
Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zák.
č 353/1999 Sb. a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při
uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní
předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí. Vzhledem
k technologii se problémy v této oblasti nepředpokládají.

D.III.1 Rizika při výstavbě posuzovaného záměru
Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:
• rizika znečištění vod ropnými látkami ze stavebních strojů,
• rizika poškození půdního pokryvu nad únosnou míru – riziko eroze,
• riziko nadměrného hluku,
• riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti,
• riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků,
• rizika při nedodržení předepsaných minimalizačních opatření.
Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody s nimi
počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem jsou tato rizika únosná
a nevyžadují zvláštní opatření.

D.III.2 Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru
Možnost vzniku havárií s negativním dopadem na složky životního prostředí lze technickými
opatřeními snížit na minimum. Při dodržení běžných bezpečnostních opatření je
pravděpodobnost havárie nízká.
Dále bude třeba důsledně provádět pravidelné školení zaměstnanců, zajistit kontrolu
pracoviště a lanové dráhy odpovědnými pracovníky.
Je nutno dbát všech projektovaných bezpečnostních opatření a zajistit všechny kontrolní činnosti
nutné k prevenci event. havárií.
Reálnými riziky jsou:
o Požár. Většinou se týkají chyby obsluhy CLD nebo špatné instalace technického
zařízení v našem případě se může jednat o mimořádnou událost – havárii. Například
poruchy elektroinstalace, havárie dopravního prostředku, nedbalost zaměstnanců.
Vznik požáru je možné eliminovat instalovanou technologií, pravidelnými revizemi
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nejen instalace, ale i provozu nejen v souvislosti s kolaudačním řízením. Dále
systematickým respektováním a dodržováním příslušných norem, včetně objektivním
omezením manipulace s pohonnými nebo jinými hořlavými látkami, včetně vybavení
všech objektů hasícími prostředky. Vznik požáru může souviset s vadami materiálu,
zlým nebo teroristickým útokem, pádem letadla - vrtulníku apod. Projektová
dokumentace musí zajistit navržení a následné schválení způsobu řešení
protipožárního zabezpečení, včetně požárního a provozního řádu, požárních a
poplachových směrnic a i plánu havarijních opatření. Malé, přesto v mimořádných
případech potenciálně možné riziko požáru, může souviset s požárem sousedních
objektů. Zejména v případě mimořádně nepříznivých klimatických – povětrnostních
podmínek. I na tyto případy musí být pamatováno při volbě stavebních materiálů.
o Únik ropných látek je reálným rizikem, může k němu dojít v důsledku úkapů ropných
látek z dopravních prostředků v průběhu výstavby a provozu a při nerespektování
příslušných technologických a provozních postupů. Vždy reálné poškození těmito
látkami může souviset s vadami materiálu, teroristickým útokem, pádem letadla vrtulníku apod. Moderní technologické zařízení lanovky znemožňuje i zatížení ŽP
ropnými produkty. Lanovka bude používat samomazné lano, kladky se budou mazat
vazelínou aplikovanou hadičkou z patron. Nouzový pohon bude vybaven vanou proti
úkapům ropných látek. V převodovce pohonu a ostatních hydraulických systémech
bude olej doplňován a vyměňován pomocí čerpadel s minimální možností úkapu.
Všechny tyto záležitosti manipulace s ropnými produkty budou ošetřeny provozním
řádem.
o Havárie lanové dráhy v podobě zastavení jejího provozu může vzhledem
k mnohonásobnému jištění všech komponent, technologických částí atp., souviset
pouze s teroristickým útokem, přírodní katastrofou, pádem letadla atp. Pro všechny
podobné a reálně možné situace v podmínkách schváleného provozu obdobných
zařízení je uloženo mít zpracován předem schválený evakuační plán, který řeší
všechny tyto nastalé situace.
o Havárie vlivem mimořádných povětrnostních podmínek nelze nikdy zcela vyloučit.
Je však snahou vzniku těchto mimořádných situací prostřednictvím zvolených
technologií, způsobu realizace – výstavby jednotlivých staveb, jako i konkrétních
terénních úprav předcházet.
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D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace CLD,
2. opatření realizovaná v době výstavby CLD,
3. opatření realizovaná v průběhu provozu CLD.
Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií.
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti. Protože se
podařilo skloubit proces zpracování projektové dokumentace s procesem zpracování
dokumentace vlivu na životní prostředí jsou zde navrhovaná kompenzační opatření již
zapracována do projektové dokumentace.

D.IV.1 Opatření realizovaná v době výstavby
Negativní vlivy u staveb tohoto charakteru nelze vyloučit je možno je pouze omezit, případně
kompenzovat nepříznivé vlivy. Opatření k prevenci a omezení negativních vlivů jsou různá
dle fáze projektu a následného provozu CLD.
Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v
době po uvedení stavby do provozu, je možno považovat:
Z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů rostlin:
1. Nevjíždět technikou do lokalit č. 4 a č.5 (uvedené v mapové příloze H.5.).
2. V těchto lokalitách rovněž nesituovat žádné deponie stavebních materiálů či výkopové
zeminy.
3. Podzemní vedení kabelů a rozvody vody umisťovat v dostatečné vzdálenosti
od populací zvl. chráněných druhů rostlin.
4. Narušené plochy neosívat travním semenem, popř. jeho složení konzultovat s orgánem
ochrany přírody.
5. Následné ošetřování (kosení) sjezdových tratí sladit s biologií zvláště chráněných
druhů, tzn. provádět seč až v druhé polovině srpna nebo v září.
Obecně:
•
•
•
•

Zahájení prací bude směrováno buď do období vegetačního klidu, nebo do II. poloviny
léta s ohledem na potřebu odstranění dřevin v dohodě s uživatelem lesních ploch.
Kácení dřevin bude probíhat pouze v období vegetačního klidu, aby se zamezilo
případným ztrátám ptačích druhů, které si vybudují hnízda v korunách stromů.
Dojde k novému záboru půdy v ochraně ZPF a PUPFL. Další opatření vyplynou
z požadavku příslušného orgánu, u kterého bude nutno žádat o vynětí z ZPF a PUPFLu.
Těžba lesních porostů musí provedena na základě rozhodnutí podle zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a změnách zákonů souvisejících, v platném znění, a to ve stejném termínu.
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•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Všechny zachovávané dřeviny musí být stavbou respektovány – v místech, kde se stavba
dotkne porostů je nutné dodržet ochranná opatření u dřevin při stavebních činnostech ČSN DIN 18 920 z 6/1997.
Trasy výkopů pro silový a komunikační kabel se řídí ČSN 733050.
Citlivá úprava staveniště a hotových objektů technickými i biologickými opatřeními, např.
zatravněním a osázením autochtonními rostlinami. Nepřípustné je použití okrasných
dřevin, a pod.
Náhrada za vynětí pozemků z PUPFLu je předmětem jednání s Lesy ČR s.p. Investor v
této věci již zakoupil náhradní pozemky pro výsadbu lesa, které jsou územním plánem
určené k zalesnění.
Práce budou prováděny s ohledem na omezení erozních jevů na svahu i po skončení
stavebních prací (je nutno uvážit potřebu stabilizace svahu vhodným způsobem). Omezit
použití stavebních hmot pro stabilizaci svahů.
Ve svazích ponechat pařezy po vykácených stromech a na exponovaná místa vysázet
vhodný keřový porost, který zabrání erozi.
Hlučnost bude omezována používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a
časovým rozvrhem jejího nasazení. Je třeba vypracovat takový plán prací a nasazení
strojů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, pokud to není
technologicky nezbytně nutné.
Veškerá činnost při stavbě bude organizována tak, aby venkovní prostor nebyl zatěžován
emisemi hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlučné práce a práce spojené
s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu.
Při zatravňování a vysazování dřevin a křovin používat pouze původní trávní směsi
a původní druhy dřevin a křovin. Nepřípustné je použití okrasných dřevin, apod.
Zajistit systematický a nezávislý stavební dozor nad dodržováním technologických
postupů v zájmu ochrany životního prostředí a dozor ze strany ochrany přírody.
Vhodnými opatřeními (např. skrápění, zaplachtování) minimalizovat sekundární prašnost
během provádění zemních prací a dopravy sypkých materiálů.
Dodržovat podmínky bezpečnosti práce, pořádek na staveništi, vč. jeho okolí
a důsledně realizovat podmínky pro eliminaci negativních vlivů hluku stavebních
mechanismů.
Při dopravě využívat relativně „šetrných“ prostředků k životnímu prostředí.
Zajistit šetrnou těžbu lesních porostů s vyloučením těžké mechanizace a neodkladně
zahájit aplikaci lesotechnických meliorací (protierozní opatření).
V trase CLD ponechat do úrovně terénu seříznuté pařezy a realizovat zajištění
kompaktního vegetačního (travního) krytu.
Dodržovat technologickou kázeň a provést biotechnická sanační opatření. Pro tyto práce
využít pouze prvků autochtonní vegetace.
Zajistit průběžnou kontrolu kvality a stavu technických a biotechnických opatření.
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•
•
•

•
•
•
•

•

Těžební práce provádět mimo čas hnízdění.
Všechny terénní úpravy nezbytně ukončit důkladným výsevem doporučeného rostlinného
materiálu a prostřednictvím systematické péče o něj zajistit vytvoření kompaktního drnu.
Dokonalé zadrnování obnažených ploch při použití výhradně autochtonních (původní)
druhů vegetace, omezit souvislé narušení půdního povrchu (celoplošné stržení drnu při
úpravách terénu – vážné nebezpečí introskeletové eroze).
Zajistit opravu poškozených účelových komunikací od stavební techniky.
Výkopy budou vedeny ručně (kabel), tak jak bude uvedeno v PD.
Technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
EURO 3.
Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického
průzkumu k datu zahájení stavby doporučuje zpracovatel dokumentace, aby před
zahájením prácí byl v místech výstavby proveden orientační botanický průzkum z důvodu
případného výskytu nových, dříve nezaznamenaných chráněných druhů rostlin.
Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se na
ovlivněných lokalitách nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. V případě potvrzení
jejich výskytu bude zajištěna jejich likvidace.

D.IV.2 Opatření realizovaná při provozu
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Případný výskyt erozních jevů bude ošetřen a narušená místa budou stabilizována.
Výměna oleje v převodové skříni bude prováděna vypuštěním do připravené nádoby
s odvozem na ekologickou řízenou likvidaci s dokladováním. Při poruše celistvosti
převodové skříně převodový olej zůstává zachycen v záchytné nádobě odpovídajícího
objemu. Na běžné odpadky bude v prostoru nástupiště instalován koš.
Nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi
oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech.
Veškeré činnosti budou prováděny dle vypracovaného a schváleného provozního,
havarijního a požárního řádu CLD, musí být důsledně dodržovány bezpečnostní,
hygienické a další předpisy na ochranu životního prostředí. V jejich smyslu budou
zaškoleni pracovníci a bude stanovena jejich odpovědnost. K dispozici musí být plán
opatření pro případ havárie, záznamy o provedených revizích zařízení a záznamy
o zjištění a odstranění závad.
Hlučné operace časově korigovat ve smyslu podmínek, které budou uvedeny v dalším
stupni PD.
Průběžně a pravidelně kontrolovat stav technických a biotechnických opatření.
Usměrnit pohyb návštěvníků technickými opatřeními, např. stezky.
Systematicky sledovat stav a vývoj vegetace a v koordinaci zajistit včasná opatření k její
ochraně a druhové rozmanitosti.
Ze strany provozovatele zajistit pravidelný úklid okolí stanic CLD.
Zajistit dozor provozovatele CLD a ochrany přírody nad pohybem návštěvníků vč. čekání
na jízdu LD.
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•

V průběhu 5ti let od zahájení provozu zajistit terénní šetření k ověření změn ve skladbě
bioty dotčeného území. Na základě souhrnného vyhodnocení výsledků navrhnout
a realizovat konkrétní opatření k eliminaci závažných negativních vlivů.
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Hluk:
Na základě NV ČR č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a platných metodik pro měření a výpočty v programu,
který je proveden výpočtovým programem pro problematiku vlivu dopravy a průmyslových
zdrojů. Hluk se určí podle programového produktu HLUK+ firem JP Soft a Enviroconsult
Praha, který byl schválen do užívání hlavním hygienikem České republiky a který zahrnuje
i novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy z roku 1996 a 2005. Výpočet je
proveden pro období výstavby a provozu, nejlepší je volit přímo výpočet v referenčních
bodech, a to i s ohledem na různou výšku objektů nad zvolenou základní rovinou.
Základní rovina je dána vedením liniových zdrojů, v tomto případě lanových drah
a vleků. Výpočet je tedy možný za předpokladu respektování této skutečnosti. Podle situování
vrstevnic je zřejmé, že tento předpoklad je na severovýchodní svahové části Klínovce, kde
jsou umístěny všechny v úvahu připadající zdroje hluku splněn a výpočet je tedy proveden na
šikmé rovině na svahu hory. Terén je volen pohltivý.
Pro výstupy modelových výpočtů podle programu HLUK+, pro které se uvádí nejistota
vypočtených imisí ± 2 dB, platí, že budou dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického
tlaku A ve venkovním prostoru i při zahrnutí určené nejistoty výpočtů.
Ve výpočtu není zohledněn útlum zelení mezi jednotlivými sjezdovkami (vleky), neboť
pro zahrnutí tohoto prvku akustického stínění nejsou splněny podmínky, jak jsou
ve výpočetním modelu určeny.
Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných.
Les:
Pro zpracování vlivů na les a ekosystémy byly použity údaje z Oblastních plánů rozvoje lesů
(OPRL) zpracovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse nad Labem.
Oblastní plány rozvoje lesů jsou legislativně zakotveny v lesním zákoně č. 289/1995 Sb. ve
znění pozdějších předpisů v § 23 a Vyhlášce MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních
plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
Základní charakteristika metody je vyhodnocení zdravotního stavu lesů z družicových
snímku typu Landsat.
Standardní scéna družicového snímku Landsat-TM/ETM+ zachycuje území o velikosti
přibližně 180x180 km v sedmi spektrálních kanálech ve viditelném a infračerveném pásmu
záření s rozlišením 30 m. Výška dráhy družic je 705 km, doba obletu 99 minut a perioda
snímkování 8 dní. V digitálních obrazových datech snímku Landsat jsou obsaženy údaje,
které umožňují za určitých předpokladů hodnotit stav vegetace. Při aplikaci na lesní porosty
se prokázalo, že data v sobě nesou smíšenou informaci o množství jehličí (listí) v korunách
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lesního porostu (defoliace) a o jeho stavu (množství obsažené vody a stupeň prosychání
(mortalita).
Pro kvantifikaci hodnocení zdravotního stavu lesů z družicových snímků se v současnosti
používají dvě klasifikační stupnice.
Starší stupnice je „Stupeň poškození a mortalita lesních porostů“, novější stupnice je
“Defoliace a mortalita jehličnatých porostů”, která poskytuje jemněji odstupňovanou
klasifikaci a lepší shodu mezi klasifikací ze snímku a kontrolním pozemním šetřením.
Identifikovat dřevinnou skladbu porostů z dat družicového snímku v jeho plném
plošném rozsahu není možné. Z tohoto důvodu jsou klasifikační stupnice jehličnanů
nastaveny pro smrkové porosty. Klasifikační stupnice listnatých porostů je nastavena obecně.
K interpretaci mapy zdravotního stavu lesů je nutná mapa dřevinné skladby porostů případně
terénní šetření na konkrétní lokalitě.
Terénní šetření na konkrétních lokalitách bylo vedeno s cílem zhodnotit skutečný stav porostů
s ohledem na zjištění fytopatologických projevů dřevin.
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D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování dokumentace
Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě podkladů získaných od
oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a také na základě
výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií. Autory těchto studií a posudků jsou
autorizované osoby, zkušení odborníci, lidé erudovaní a znalí problematiky, a tak by závěry
těchto hodnocení neměly být již dále zpochybňovány, snad jen opět odborníkem na základě
doložených a relevantních připomínek.
Výhodou byla dobrá znalost lokality. Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá
rozsahu a kvalitě vstupních údajů a informací. Předložená dokumentace je zpracována podle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na současné úrovni poznání. Všechny
dostupné informace o současném stavu životního prostředí v zájmové lokalitě byly využity a
do dokumentace zapracovány.
Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:
§ Posouzení stavu ekosystému lesů - Identifikovat dřevinnou skladbu porostů z dat
družicového snímku v jeho plném plošném rozsahu není možné. Z tohoto důvodu
jsou klasifikační stupnice jehličnanů nastaveny pro smrkové porosty. Klasifikační
stupnice listnatých porostů je nastavena obecně na celou třídu. K interpretaci mapy
zdravotního stavu lesů je nutná mapa dřevinné skladby porostů případně terénní
šetření na konkrétní lokalitě.
Při standardních podmínkách klasifikace (smrkové porosty starší než 30 let s
minimálně 80% zastoupením a 70% zapojením v ploše) je směrodatná odchylka
mezi pozemním hodnocením a klasifikací z družicového snímku přibližně 0,6
stupně u stupnice poškození a mortality jehličnatých porostů a 10 % u stupnice
defoliace a mortality jehličnatých porostů.
Jeden obrazový bod družicového snímku typu LANDSAT-TM/ETM+ zachycuje
plochu 30 x 30 m v území. Na okrajích a u úzkých pruhů porostů proto může dojít k
nesprávnému vyhodnocení (ke smíšení obrazu lesa s okolním terénem). Tyto části
porostů je nutno ověřit v terénu. Vlivem expozice svahů může dojít k místním
nepřesnostem v rozlišení listnatých a jehličnatých dřevin. Mapa může v určitém
procentu plochy zachycovat i vegetaci mimo les (keřové, travnaté porosty,
zemědělské plodiny) a případně i abiotické prvky, které při klasifikaci nelze vždy
zcela vyloučit. Klasifikace některých míst snímku může být z důvodů výskytu
oblačnosti, stínů od mraků, silnějšího oblačného oparu, mlhy a smogu záměrně
potlačena.
Interpretace získané z údajů satelitních snímků jsou uvedeny pouze pro doplnění situace
v zájmovém území a svou váhu mají zejména pro dokreslení zdravotního stavu
souvislejších smrčin (smrk ztepilý) středního věku, jakožto nejcitlivější složky
porostního prostředí. Nejhodnotnější informace získaná z družicových snímků se týká
především dlouhodobého vývoje a trendu sledovaných jevů.
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§

Hodnocení imisí hluku se provádí modelovými výpočty v počítačových
programech – zde je nutné konstatovat, že každá taková výpočtová metodika může
zahrnovat určité nepřesnosti. Metody použité jsou vytvořeny na základě současného
stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Při praktickém ověřování
metod lze nalézt chybu do 20 % u modelování znečištění ovzduší a ± 2 dB u hluku.
Nutno zdůraznit, že jako vstupní hodnoty pro výpočty v HS byly zadávány hodnoty
maximální (EIA vždy posuzuje nejhorší možnou variantu) – přesto výstupní
hodnoty splňují zákonné limity.

Zpracovatel dokumentace se však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro
objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru
takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako
přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným
hodnocením záměrů.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Záměr nemá variantní řešení.
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F. ZÁVĚR
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Nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, jež by z hlediska životního prostředí
znemožňovaly realizaci a provozování záměru.
Skutečnosti uvedené v této Dokumentaci s dostatečnou jistotou prokazují, že záměr
bude možno realizovat a provozovat, aniž by byly v oblasti životního prostředí
překračovány limitní zákonné hodnoty a platné legislativní normy.
Všechna opatření jsou směrována tak, aby veškerá zátěž vznikající v době výstavby či
provozu byla co možná v největší míře eliminovaná a vlivy na veškeré složky ŽP byly
minimalizovány.

Stávající trasa lanové dráhy – pohled z Klínovce
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Stávající sjezdová trať ve spodní části

Stávající trasa lanové dráhy

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
87/108
Název záměru
Výstavba Centrální lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
SKIAREÁL KLINOVEC s.r.o.
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

Vypořádání připomínek v rámci zjišťovacího řízení:
12.10.2009 byl vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí
„Závěr zjišťovacího řízení“. Na základě došlých připomínek k podanému Oznámení došel
příslušný úřad k závěru, že předložené Oznámení není považováno za Dokumentaci.
Dokumentaci dle přílohy č. 4 je požadováno dopracovat tak, aby v ní byly zohledněny a
vypořádány relevantní požadavky na doplnění a další připomínky v došlých vyjádřeních.
a) Rada Ústeckého kraje
1. Požaduje provést posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Požaduje dopracovat variantní
řešení likvidace odpadních vod.
Nebylo zapotřebí řešit variantně likvidaci odpadních vod, investor dostal povolení k nakládání
s vodami. Na základě předložených rozborů, splňující ukazatele nařízení vlády č.61/2003 Sb.
může být předmětné povolení prodlouženo. (Příloha H.6.)
b) Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP a zemědělství
- ochrany přírody a krajiny
2. Upozorňují na absenci stanoviska §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona
č. 218/ 2004 Sb., upozorňují, že záměr protíná plochu navrhované EVL Klínovecké
Krušnohoří.
Navrhované EVL Klínovecké Krušnohoří leží mimo území námi popisovaného záměru
viz obr.

Zdroj : http://www.mzp.cz/natura/karty/CZ0420528.html
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- ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství
3. Požadují dodržet příslušná ustanovení o ochraně pozemků učených k plnění funkcí lesa
dle zákona č. 289/1995 Sb.
Odlesnění si vyžádá získání příslušná povolení a výjimky od orgánu ochrany přírody
a krajiny. Příslušnými úřady pro vydání povolení jsou odbor životního prostředí
a zemědělství Městského úřadu Vejprty, Lesy ČR a Odbor životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dodržením norem a předpisů je
zákonnou povinností investora.
c) Krajský úřad Karlovarského kraje (uvolněný člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Bradáč)
4. Další posuzování není požadováno.
Bez komentáře.
d) Ministerstvo zdravotnictví České republiky
5. Dle zákona č. 258/2000 Sb. doporučují, aby PD ke stavbě obsahovala konkretizaci
nasazení stavební technologie a dopravních prostředků. Požadují možné hlukové zatížení
ve venkovním prostoru nejbližších staveb.
Dle požadavku MZ, investor zadal tento požadavek projektantovi. Při žádosti o vydání
„Územního rozhodnutí“, bude časové nasazení stavební mechanizace součástí žádosti.
Pro objektivní zhodnocení vlivů záměru na hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek
(příloha H.3.), zpracováno v kapitole D.3.1.
e) Česká inspekce – oblastní inspektorát Plzeň
- oddělení ochrany ovzduší
6. Požadují při zvýšení prašnosti, řešit vhodnými tech. opatřeními, např. skrápěním.
Je řešeno v kapitole DIV.1
- oddělení ochrany vod
7. Požadují upřesnit, kam budou vypouštěny splaškové vody .
Kapitola B.III.2 řeší splaškové vody.
Investor dostal písemné sdělení, že žádost o povolení k nakládání s vodami na základě
předložených rozborů, splňují ukazatele nařízení vlády č.61/2003 Sb. a tudíž předmětné
povolení může být prodlouženo.
f) ČIŽP OI Ústí nad Labem
- z hlediska ochrany přírody
8. Požadují další posuzování, a další provedení podrobného biolog. Hodnocení lokality
zahrnující alespoň jedno vegetační období a podrobné vyhodnoť vlivu záměru na
ekologicko- stabilizační funkci lesa v zájmovém území.
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Z důvodu objektivního posouzení celé lokality, a to zejména přesného zjištění zvláště
chráněných druhů rostlin, byl průzkum v průběhu roku 2009 dopracován tak, aby zahrnoval
celé vegetační období. (Viz. kapitola D.6)
Pro posouzení vlivu záměru na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa byl
zpracován odborný posudek, který vypracoval Ing. Jan Klíma a vlivy na ekosystémy jsou
zapracovány v kapitole D. 6.
9. Nevznášejí podstatné připomínky, upozorňují na zákonné dodržování norem.
Bez komentáře.
c) Městský úřad Kadaň
10. Z hlediska ochrany ŽP nemá „ Odbor ŽP“ k předloženému záměru připomínky.
Bez komentáře.
e) Město Jáchymov
11. Další posuzování není požadováno.
Bez komentáře.
g) Město Ostrov
12. Upozorňují, že s ohledem na zásah do lesního porostu, jako VKP, bude nutno zažádat o
stanovisko OOP .
Viz kapitola B.1.9. - § 4 odst. 2 zák.114/1992 Sb. – závazné stanovisko k zásahu do VKP ze
zákona, povinnost v dalším stupni PD.
13. Upozorňují, že lokalita výstavby zasahuje NRBK a že při stavebních prací bude nutno
postupovat tak, aby nedošlo ke střetům s prvky USES.
Pro objektivní posouzení vlivu záměru na ÚSES byl zpracován odborný posudek, který
vypracoval RNDr. Petr Obst (Příloha H.9.)
…….“ V daném případě je ale v ochranném pásmu NRBK situován celý záměr
a vzhledem k definici OP NRBK tak obě kategorie nepřímých vlivů splývají. Podle definice
v ÚTP NRaR ÚSES (BÍNOVÁ ET AL. 1996) totiž OP NRBK vymezuje území, v němž se
„…skladebné prvky ÚSES lokálního a regionálního, významné krajinné prvky, chráněná
území, kostra ekologické stability a všechny přírodě blízké ekosystémy…“ stávají součástí
nadregionálního biokoridoru a jejich ochranou a zahušťováním je podporován tzv.
koridorový efekt. Významnost případné kolize záměru s koridorovým efektem NRBK lze
tedy určit jako míru vlivu záměru na výše uvedené chráněné fenomény OP NRBK.
tzn. posuzovaným záměrem nebude v předmětném úseku negativně ovlivněn
koridorový efekt, tedy ani funkčnost NRBK K2 Božídarské rašeliniště – Hřenská
skalní města, jakožto páteřního prvku ÚSES řešeného území.
(Viz kapitola D.6)
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14. Upozorňují, že na základě zjištěného výskytu chráněných druhů bude nutno zažádat
o udělení výjimky dle par. 56 zákona č. 1141/1992.
Viz kapitola D.6.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Předmětem výstavby je výstavba14 Centrální lanové dráhy (dále jen CLD), prodloužení
sjezdovky „Pařezovka“ s přemostěním silnice II. č. 219. Skiareál prochází rekonstrukcí
za účelem jeho dalšího rozšíření a zatraktivnění pro návštěvníky a turisty.
a) Centrální lanová dráha:
Čtyřsedačka s odpojitelným systémem s poháněcí stanicí ve spodní části.
Počet stanic
:
2
Dopravní rychlost
:
5,00 min/s
Přepravní kapacita
:
2.400 osob/hod
Šikmá délka lanovky
:
1257,66 m
Vodorovná délka
:
1218,80 m
Převýšení
:
287,70 m
Průměrný sklon
:
23,61 %
Počet sedaček
:
90
Vzdálenost sedaček
:
30,00 m
Interval sedaček
:
6,00 s
Doba jízdy
:
4,50 min
Průměr dopravního lana
:
38 mm
Rozchod lana
:
5,20 m
Výkon motoru trvalý
:
284 kW
Výkon motoru rozjezdový
:
363 kW
Bezpečnostní pásmo
:
7 m (3,5 m od osy LD)
Ochranné pásmo
:
11 m (5,5 m od osy LD)
Počet podpěr
:
11
Výška podpěr
:
5,55 – 18,12 m
Horní služebna CLD
:
30,0 m2
Dolní služebna CLD
:
80,0 m2
Vzestupná větev
:
levá
Pohonná stanice
:
dolní
Napínací stanice
:
dolní
Vratná stanice
:
horní
b) prodloužení sjezdovky „Pařezovky“
Prodloužení
:
1450 m
Šířka
:
40 m
Plocha rozšíření
:
15.181 m2
Pro část nově navrhované sjezdovky bude provedeno napojení umělého zasněžování.
Navrhovaná délka zasněžování
:
1.750,04 m
Počet nových odběrných míst
:
12
Kapacita
:
72,0 l/s
c) přemostění sjezdovky „Pařezovky“
Přemostění silnice
:
II tř. č. 219, p.č. 605
14

Výměna staré, nevyhovující POMY (náhrada)
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Délka mostu
:
Šířka přemostění
:
Šířka mostu- vnitřní rozměr
:
Průjezdná výška mostu – minimální :
Průjezdná výška mostu – maximální :
Násyp nad tělesem mostu
:
Násyp pod tělesem mostu
:

33 metrů + mostní křídla
30 m
9,25 m
4,5 m
4,88 m
cca 2.600 m3
cca 6.500 m3

Důvodem pro realizaci hodnoceného záměru je fakt, že investora nahradí stávající, již
nevyhovující lanovou dráhu ve Skiareálu Klínovec za novou Centrální čtyřsedačkovou
lanovou dráhu na technické úrovni, která bude odpovídat technickým a bezpečnostním
požadavkům na takovéto zařízení v současné době kladené.
Sedačková lanovka bude realizována jako lanová dráha se sedačkami pro 4 osoby. Dojde k
úpravě stávající sjezdovky „Pařezovka“ s přemostěním silnice II. třídy č. 219 , které bude
spočívat v jejím prodloužení.
Situování záměru vycházelo ze současné propozice ve SKI AREALU Klínovec:
Záměr výstavby Centrální lanové dráhy (CLD) s prodloužením sjezdovky „Pařezovka“
a s přemostěním silnice bude umístěn v k.ú. Loučná pod Klínovcem p.p.č. 605, 611, 612,
670, 667/1 a 668, dále v k.ú. Háj u Loučné p.č. 732/1, 733/1, 733/21, 735/4, 735/5, 936/25,
936/26, 936/27, 1129/1 a 1131 a v k.ú. Jáchymov p.č. 1538/3, 1538/7, 1538/8, 1538/10
a 1538/13.
Vlivy na jednotlivé složky ŽP lze charakterizovat takto:
o Půda
1) Trvalý zábor
Záměr vyžaduje trvalé odnětí půdy s ochrannou ZPF a
funkce lesa s ochrannou (PUPFL).
Zábor s ochrannou PUPFL- pozemky určené pro výstavbu
„Pařezovka“ na k.ú.
o
Loučná pod Klínovcem
o
Háj u Loučné pod Klínovcem
o
Jáchymov
Celkem dojde k záboru z PUPFL

pozemky určené k plnění
CLD a rozšíření sjezdovky
13.465,00 m2
12.032,00 m2
839,00 m2
26.336,00 m2

Zábor s ochrannou ZPF - pozemek určený pro výstavbu CLD a rozšíření sjezdovky
„Pařezovka“ na k.ú.
o
Loučná pod Klínovcem
1.482 m 2
Celkem dojde k záboru ze ZPF
1.482 m2
2) Dočasný zábor - ten se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi
a při pracích souvisejících s pokládkou silového a komunikačního kabelu. Tyto pozemky
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budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále budou složit
svému původnímu účelu.
o ekosystémy
ü Pro posouzení vlivu záměru na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
byl zpracován odborný posudek, který vypracoval Ing. Jan Klíma. (Příloha H.4.)
Z důvodu celé stavby, jelikož se jedná o pozemky, které mají uvedenou ochranu (PUPFL)
navrhujeme, aby při výstavbě celého záměru se splňovali podmínky šetrnosti k ŽP a po dobu
výstavby byly okolní dřeviny zabezpečeny před poškozením dle normy. (Tato norma vymezuje
ochranné pásmo stromů, zejména v oblasti kořenové zóny, takto: „Za kořenovou zónu se pokládá
plocha půdy pod korunou stromu (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m
u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny.
Po shrnutí výše uvedených případů možného ohrožení ponechaných porostů s ohledem na
případné narušení jejich funkčního potenciálu bude mít realizace celého investičního záměru
na ponechané porosty v počátečním stádiu provozu nově zbudovaných částí ski areálu slabý
negativní vliv (stupeň vlivu 3 – 4).
Po stabilizaci jednotlivých porostních složek, zatravnění a zabuřenění zásahem odkrytých
ploch dojde k snížení vlivu na stupeň 2 – neutrální, v lokalitě pod silnicí II. třídy dojde
k posílení rekreační funkce lesa - vliv 1 pozitivní.
o Hluk, vliv hluku
ü Pro posouzení hlukové situace byl zpracován odborný posudek: (přílohaH.3.)
V době výstavby budou zdrojem emisí některá ze stavebních zařízení a vyvolaná nákladní
dopravou. Příspěvek těchto zdrojů k ročním i ke krátkodobým imisním koncentracím
v lokalitě bude zanedbatelný.
Hluková zátěž v období provozu – Určení samostatného vlivu provozu CLD v lokalitě není
relevantní, vliv provozu zahrnuje i kumulovaný vliv spolu s ostatním zdroji hluku v lokalitě
(lanové dráhy, vleky). Pro určení vlivu Ski areálu Klínovec je reprezentativní kumulovaný
vliv, který navíc zahrnuje i provoz po místních komunikacích a na parkovištích. Takto určený
vliv nedosáhne s rezervou limit, který platí pro denní dobu a který ve vzdálených referenčních
bodech nedosahuje s rezervou 50 dB.
o Fauna a flóra
ü K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden roční biologický průzkum
(příloha H.5).
Z hlediska zjištěných druhů rostlin a živočichů lze konstatovat, že uvažovaný záměr bude
mít jistý vliv na přírodní společenstva v dané lokalitě a na zjištěné druhy, všechny zjištěné
zvláště které se vyskytují v daných lokalitách. Na základě zjištěných druhů ve vlastním území
stavby a v těsně navazujícím území, jež by mohlo být ovlivněno, bude nutno požádat
KÚÚK o udělení výjimky podle §56 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny,
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v platném znění, ze základních podmínek ochrany z důvodu zásahu do biotopu, či populace
zvláště chráněného druhu.
V širších vazbách nebude ovlivněno žádné zvláště chráněné území, či území NATURA
2000.
o Vliv na ÚSES
ü K posouzení vlivů záměru na ÚSES byl zpracován odborný posudek (Příloha H.9.).
OP NRBK15 vymezuje území, v němž se „….skladebné prvky ÚSES lokálního a regionálního,
významné krajinné prvky, chráněná území, kostra ekologické stability a všechny přírodě
blízké ekosystémy…“ stávají součástí nadregionálního biokoridoru a jejich ochranou
a zahušťováním je podporován tzv. koridorový efekt.
Významnost případné kolize záměru s koridorovým efektem NRBK lze tedy určit jako míru
vlivu záměru na výše uvedené chráněné fenomény OP NRBK, tzn. posuzovaným záměrem
nebude v předmětném úseku negativně ovlivněn koridorový efekt, tedy ani funkčnost
NRBK K2 Božídarské rašeliniště – Hřenská skalní města, jakožto páteřního prvku
ÚSES řešeného území.

o krajina
V návaznosti na daný prostor a charakter posuzovaného území dojde realizací záměru pouze
k lokální změně, jelikož se jedná o SKI areál Klínovec, kde je celý areál lanovek a sjezdovek
tvoří kompaktní sportoviště.
Trasa CLD bude částečně vedena lesními společenstvy, bude vytvořen průsek o šíři 11 m a tím
bude částečně CLD „schována“ před lidským zrakem. Vliv na krajinný ráz bude spíše charakter
lokálního, kdy z vrcholu Klínovce í bude dobře viditelný zářez trasy lanové dráhy do svahu. Tento
rys je typický krajinný znak lanové dráhy však je přítomný i v okolí na svazích a je významným
znakem kulturní horské krajiny.

15

OP NRBK – ochranné pásmo neregionálního biokoridoru
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H.1.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně
plánovací dokumentace,

H.2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.,

H.3.

Ing. Josef Talavašek: Hluková studie, leden 2010,

H.4.

Ing. Jan Klíma. – Hodnocení vlivu záměru na porosty na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa, licence ZP3/1924/21/02, Akreditované
poradenství, obor akreditace lesnictví - certif. č. 029/2007

H.5.

Ing. Čestmír Ondráček, Vít Tejrovský: Základní inventarizační
přírodovědný průzkum pro „Výstavbu nové lanové dráhy a prodloužením
sjezdovky v areálu Klínovec“, únor 2010

H.6.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí.

H.7.

Kupní smlouva uzavřená dne 25. 11. 2009 mezi
Keilberg, a.s. - prodávající
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. – kupující

H.8.

Mapové přílohy:

H.9.

RNDr. Petr Obst - „Vliv záměru na ÚSES“

Přehledná situace
Situace záborů PUPFL
Obslužné objekty CLP

Dílčí studie a posudky
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H.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací
dokumentace
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H.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.
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H.6. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí
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Odborná literatura a podkladové materiály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anonymus: Energie-kde ji vzít?.-EkoWATT Praha. 1996
Aamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 20007
Biogeografické členění ČR(M.Culek(editor) a kolektiv),Enigma,Praha, 1995)
Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000
Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000
Culek M. a kol.: Biogeografické členění České rpubliky. Praha 198
Doc.MUDr. Havránek J.a kol: Hluk a zdraví.Avicenum 1990
Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)
9. Kára J, Adamovský R:Praktická příručka-obnovit.zdroje energie.-MZE ČR, Praha, 1993
10. Materna J. a kol: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným
ovzduším. Praha, SZN 1987
11. Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální
analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)
12. Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)
13. Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program
snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů Ústeckého
kraje, 2003
14. Tomášek M. : Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000
15. SCES – Group spol. s.r.o.: Guadian - Výroba plastových dílů pro automobilový průmysl
v Průmyslové zóně Krupka“ (EIA, 2/2008)
16. Mgr. Alan Kašpar: Lisovna plastů v hale III. EIA – oznámení. 3/2007. OV8057.
17. RNDr. Jaroslav Bosák:(Ecological Consulting a. s) Větrná elektrárna Zátor –
dokumentace. 9/2008. MSK1049
18. RNDr. Jiří Starý: (SCES – Energo a.s) Větrné elektrárny Mikulášovice – oznámení.
9/2008. ULK496
19. Ing. Iva Vrátná: Prodejna potravin Lidl Varnsdorf. Oznámení. 9/2008. ULK182
20. RNDr. Jiří Procházka (Ekoaudit, spol.s.r.o): Větrné elektrárny Kladruby. Dokumentace
1/2008. ZLK200
21. RNDr. Jiří Procházka (Ekoaudit, spol.s.r.o): Větrná elektrárna Danielka. Dokumentace
2/2009. PLK1065.
22. Frolaprojekt: Výstavba farmy větrných elektráren „Enercon E–82“ v k-ú. Prosečné.
Oznámení 9/2006. HKK118.
23. Chráněná území ČR , Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
24. Technické výkresy, technická zpráva , mapové přílohy zadání stavby
25. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály
26. konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí
27. DIN 45 680:1997-03: Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmisionen in
der Nachbarschaft - Měření a vyhodnocení nízkofrekvenčních imisí hluku v okolí jejich
zdroje, 1997
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INTERNET:
§
§
§
§
§
§
§
§

Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz>
Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>.
Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné
z http://www.env.cz>.
Krajský úřad Ústeckého kraje. Dostupné z http://www.kr-ustecky.cz
Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
Oficiální stránky města Loučná. Dostupné z: http:// www.loucna.eu
Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz

Právní předpisy a normy:
§

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.

§

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.

§

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.

§

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.

§

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

§

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

§

ČSN ISO 9613-2: Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2:
Obecná metoda výpočtu.

§

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, resp.

§

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost).

§

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.

§

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

§

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.
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§

Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti
chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování
a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.

§

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.

Přehled zkratek
AOPaK
ÚSES
NR ÚSES
RÚSES
NRBC
RBC
NRBK
VKP
ZPF
ČOV
EO
ULK
KÚÚK
PD
ŽP
SLT
LVS
OPRL
ČHMÚ
PUPFL
ZPF
TTP
BPEJ
EO
REZZO
ZCHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
CHOPAV
RD
HS
k.ú
č.p.

Agentura ochrany přírody a krajiny
územní systém ekologické stability
nadregionální územní systém ekologické stability
regionální územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
významné krajinné prvky
zemědělský půdní fond
čistírna odpadních vod
ekvivalentní obyvatelé
Ústecký kraj
Krajský úřad Ústeckého kraje
projektová dokumentace
životní prostředí
soubor lesních typů
lesní vegetační stupeň
oblastní plán rozvoje lesů
český hydrometeorologický ústav
pozemků určených k plnění funkcí lesa
zemědělský půdní fond
trvalý travní porost
bonitovaná půdně ekologická jednotka
ekvivalentní obyvatel
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)
zvláště chráněná území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněné ložiskové území
ptačí oblast
evropsky významná lokality
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
chráněná oblast přirození akumulace vod
rodinný dům
hluková studie
katastrální území
číslo parcelní
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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.: 417 633 256
E-mail: info@ees-servis.cz

2. 03. 2010
…………………………………………
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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Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
105/108
Název záměru
Výstavba Centrální lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
SKIAREÁL KLINOVEC s.r.o.
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
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Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
106/108
Název záměru
Výstavba Centrální lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
SKIAREÁL KLINOVEC s.r.o.
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
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Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
107/108
Název záměru
Výstavba Centrální lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
SKIAREÁL KLINOVEC s.r.o.
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
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Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
108/108
Název záměru
Výstavba Centrální lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
SKIAREÁL KLINOVEC s.r.o.
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
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