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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 telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 
Ve věcech technických:  

Martin Píša 
tel: 731150450 
klinovec.pisa@post.cz 
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I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
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. 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Předmětem záměru je výstavba1 Centrální lanové dráhy (dále jen CLD), prodloužení  
sjezdovky „Pařezovka“ s přemostěním. 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. 
Dopravní rychlost   :          5m/s 
Přepravní kapacita    :  2.400 osob/hod 
Šikmá délka lanovky   : 1.200 m 
Hlavní motor    : příkon 350 KW 
Doba jízdy    :  4 min 
Šířka průseku trati    : 12 m 
Počet podpěr     : 15 
Výška podpěr     : 10 – 13 m 
horní služebna  CLD   :  24,07 m2 

dolní služebna CLD   :  65,72 m2 

b) prodloužení sjezdovky „Pařezovky“ 
Prodloužení     : 1450 m   
Šířka     :   40 m 
Plocha rozšíření    : 16.578 m2 

Pro  část nově navrhované  sjezdovky bude provedeno napojení  umělého zasněžování. 
c) přemostění sjezdovky „Pařezovky“ 

                                                
1 Výměna staré, nevyhovující POMY (náhrada) 
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Přemostění silnice    :  II tř. č. 219, p.č. 605 
Délka mostu    : 33 metrů + mostní křídla 
Šířka mostu- vnitřní rozměr  : 9,25 m 
Průjezdná výška mostu – minimální : 4,5 m  
Průjezdná výška mostu – maximální : 4,88 m 
Násyp nad tělesem mostu  : cca 2600 m3 

Násyp pod tělesem mostu  : cca 6 500 m3 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:    Ústecký, Karlovarský 
Obec:     Loučná pod Klínovcem,  
Katastrální území:  Loučná pod Klínovcem, Háj u Loučné, Jáchymov. 

 
Obrázek  – zákres záměru – širší vztahy  

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 

Lokalita záměru 
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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 – 
pevně uchycenými 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) bude umístěn na  k.ú. Loučná pod Klínovcem 
p.p.č. 612, 611, 670, 667/1,  Háj u Loučné p.č. 733/1, 936/27, 936/25, 1131, 936/26, 733/21 a 
k.ú. Jáchymov p.č. 1538/13, 1538/7, 1538/3. 
Prodloužení a přemostění „Pařezovky“ bude umístěno v k.ú. Loučná pod Klínovcem p.č. 611, 
605, a v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem 732/1, 733/1. 
Realizace záměru je v souladu s usnesením č.30/2009 Zastupitelstva obce Loučná pod 
Klínovcem (ze dne 6.5.2009). 
V širším dotčeném území se v současné době vyskytují další sportovní zařízení2, s jejichž 
vlivy na ŽP je v době zpracování oznámení uvažováno jako s vlivy kumulativními. (provoz 
přepravní kapacity lanovek, hluk, atd.). 

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 provozována 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 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 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. 

                                                
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) 

. Přehled zvažovaných variant 
Záměr není uvažován ve variantách. Umístění v daném prostoru je určeno stávajícími trasami 
lyžařských vleků a lanovek a celkovou koncepcí celého sportovního areálu. 
Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu referenční - nulovou (v tomto 
případě je za nulovou variantu považován současný stav). 
 
 

6. Stručný 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 pevně uchyceny vozíky (sedačky). Trasa nové lanové 
dráhy částečně kopíruje stávající vlek, který bude zrušen a celkově odstraněn. 
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Parametry lanové dráhy: 
a) Centrální lanová dráha   
Čtyřsedačka s odpojitelným systémem s poháněcí stanicí ve spodní části. 
Dopravní rychlost   :          5m/s 
Přepravní kapacita    :  2.400 osob/hod 
Šikmá délka lanovky   : 1.200 m 
Hlavní motor    : příkon 350 KW 
Doba jízdy    :  4 min 
Šířka průseku trati    : 12 m 
Počet podpěr     : 15 
Plocha podpěr    : 4 x 4, hloubka cca 3 m 
Výška podpěr     : 10 – 13 m 
 
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 800m s 10 podpěrami), který při 
montáži CLD bude demontován, následně nabídnut vlastníkem k prodeji. 
Zázemí lanové dráhy bude řešeno jako dolní a horní služebna s kontrolním stanovištěm           
a s technologickým  ovládáním CLD.   
V dolní  stanci (služebně) bude sociální zázemí pro 6 zaměstnanců, šatna, kancelář a dílna. 
Stavba bude koncipována jako dřevostavba (obdélníkový objekt) se sedlovou střechou, 
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. 
V horní stanici (služebně) bude 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.  
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. 
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b) prodloužení sjezdovky „Pařezovky“ 
Stávající sjezdovka bude prodloužena až k navrhovanému začátku Centrální lanové dráhy.  
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     : 1450 m  
Šířka     :     40 m 
plocha rozšíření   : 16.578 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 mostu- vnitřní rozměr  : 9,25 m 
Průjezdná výška mostu – minimální : 4,5 m  
Průjezdná výška mostu – maximální : 4,88 m 
Výstavba přemostění je řešena samostatnou 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 nezámrlé 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 budou o šířce 3,5 m  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 výška 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.  

                                                
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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Pro prodloužení Pařezovky bude provedeno rozšíření systému sdružených rozvodů umělého 
zasněžování. Současně budou položeny nové rozvody elektro. a kanalizace. 
Rozvody obsahují: 

o Vodovod (pozinek), 
o Vzduchovod (PE), 
o Kabely NN a sdělovací kabely. 

Rozvody budou  uloženy  v hloubce 1,4 m na pískovém loži. 
Pro Pařezovku budou nové rozvody napojeny v místě stávajícího konce sjezdovky a budou 
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. 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.  

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
zahájení stavby :     březen 2011 
ukončení stavby :    říjen 2011 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků   
VÚSC:      Ústecký kraj, Karlovarský kraj 
ÚSC –  město:    Loučná pod Klínovcem, Jáchymov 
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Obrázek 2 – umístění záměru, Ústecký kraj, Karlovarský kraj 

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 – OD –KÚ, 
KOD a SOD – správy CHKO 

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

 Žádost o udělení souhlasu k provedení opatření na pozemcích určených k plnění 
funkcí lesa vedoucích k zajištění bezpečnosti osob a majetku podle § 22 zákona    
č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. 

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

Ústecký  kraj 

Karlovarský kraj 
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II. Údaje o vstupech 

.  Zábor půdy 
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. Žádost o jejich odnětí nebo o omezení je nutno podat k orgánu státní správy lesů, 
v jehož území má k odnětí či omezení dojít.  
Tabulka – Přehled pozemků  určených  pro Centrální lanovou dráhu 

Parc.číslo k.ú. 
Výměra m2 Výměra 

záboru m2  
ochrana Druh  

612 Loučná pod 
Klínovcem 40 40 PUPFL Ostatní 

plocha 
611 Loučná pod 

Klínovcem 
127.285 5400 PUPFL Lesní 

pozemek 
670 Loučná pod 

Klínovcem 2.453 
1.293 

PUPFL 
Lesní 
pozemek 

733/1 Háj u Loučné pod 
Klínovcem 63.213 3295 PUPFL Lesní 

pozemek 
936/27 Háj u Loučné pod 

Klínovcem 
20.285 2750 PUPFL Lesní 

pozemek 
936/25 Háj u Loučné pod 

Klínovcem 17.304 195 PUPFL Lesní 
pozemek 

1131 Háj u Loučné pod 
Klínovcem 4.370 70 PUPFL Ostatní 

plocha 
936/26 Háj u Loučné pod 

Klínovcem 1.427 
950 

PUPFL 
Lesní 
pozemek 

733/21 Háj u Loučné pod 
Klínovcem 1.700 540 PUPFL Lesní 

pozemek 
1538/13 Jáchymov 1.765 850 PUPFL Lesní 

pozemek 
1538/7 Jáchymov 

115 
100 

--- 
Ostatní 
plocha 

1538/3 Jáchymov 14.661 600 --- Ostatní 
plocha 
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Tabulka - Přehled pozemků určených  pro  prodloužení „Pařezovky“ a přemostění silnice  
Parc. číslo k.ú. Výměra m2 Výměra 

záboru m2 ochrana Druh 

611 Loučná pod Klínovcem 127.285 9.950 PUPFL Lesní pozemek 

605 Loučná pod Klínovcem  32.559 300 silnice Ostatní plocha 
732/1 Háj u Loučné pod Klínovcem  33.279 2.358 PUPFL Lesní pozemek 
733/1 Háj u Loučné pod Klínovcem  63.213 4.000 PUPFL Lesní pozemek 

 
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), dojde k  

o Záboru na  PUPFL 
- pozemky  určené pro výstavbu lanové dráhy PUPFL 15.383 m2. 

 - pozemků určených  pro  prodloužení „Pařezovky“ PUPFL 16.308 m2. 
   Celkem dojde k záboru v PUPFL          31.791 m2 

 
Výstavba Centrální lanové dráhy vzhledem k navržené trase a požadované šířce cca 12 m 
průseku znamená nároky na odlesnění. Odlesnění bylo stanoveno na základě prostorových 
požadavků pro lanové dráhy na cca 3,2 ha. 
Vynětí z PUPFLu bude předmětem jednání investora s odborem životního prostředí                 
a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého  kraje. 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 navrhl po dohodě se správcem 
výsadbu v k.ú. Loučná, a to na pozemcích,  které jsou územním plánem určené k zalesnění. 
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 
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zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa rozhoduje příslušný orgán státní správy 
(OSS). 
Z důvodu ochrany lesních pozemků je 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). 

. Odběr vody   
a) v době výstavby  

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. 
 b) v době 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. 

. Surovinové a energetické zdroje 
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. 
Rozpis příkonů :  stávající  300 kW 
    CLD   300 kW 
    zasněžování  200 kW 
    objekty    50 kW 
    rezerva      50 kW 
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Pro areál bude vybudována nová kapacitně dostatečná přípojka VN s trafostanicí plně v režii 
ČEZ Distribuce včetně dokumentace a povolení. 
 

. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Při výstavbě horní a dolní služebny se předpokládá využití místní komunikace.  Trasa lanovky 
vede z velké části ve svažitém terénu. Výstavba lanových podpěr bude z tohoto důvodu 
řešena v dalším stupni PD.  
V rámci realizace stavby se nepředpokládá budování dočasných přístupových cest na 
staveniště. 
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 
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. 
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III. Údaje o výstupech 

Ovzduší     
Při výstavbě  - zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach z prováděných zemních prací, 
z povrchu ploch zbavených vegetace, prach zvířených nečistot nanesených vozidly 
na přístupové komunikace z prostoru vlastní stavby. Projevy zvýšené prašnosti jsou 
přirozeným jevem každé stavební činnosti. Problém vzniku znik prašnosti bude nepravidelný, 
nicméně charakteristický pro celou rozlohu stavby. 
Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek 
zejména na: 

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

 na velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce, 
 na frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti, 
 na znečištění dopravních komunikací. 

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, zanedbatelné a časově omezené. Pravidelným 
skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí (viz kap. 
D část IV).  

Voda  
Během realizace stavby- 

o Pracovníci stavby budou využívat mobilní chemické WC. Splaškové odpadní vody budou 
odváženy k likvidaci.  

Provoz dolní služebny-   
o 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 

o 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.  

 Celkové množství odváděných splaškových vod  =  cca 96 m3/rok 
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o  Dešťové vody z budov a komunikací  
 Dešťové vody budou vsakovány u objektů. 
 Odvodňovaná plocha ...................cca 152,5 m2.............cca 0,020 ha 
 Q = 0,02 x 0,90 x 130 =  cca 2,34 l/sec 
 
Z technologie umělého zasněžování -  

o 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. Trasa bude obsahovat 7 odběrných míst. 
Záplavová území nejsou v řešené lokalitě vyhlášena. 

. Odpady 
Při výstavbě a provozu posuzovaného záměru bude vznikat pouze minimální množství 
odpadů. Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu 
(17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů zdrže.  (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. 
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Tabulka - odhad možných odpadů vznikajících při stavbě: 
název odpadu kód kategorie 

směsné obaly 15 01 06 O 
Směsné stavební  demoliční odpady neuvedené 
pod čísly  pod čísly 17 09 01 – 03.  

17 01 07 O 

dřevo 17 02 01 O 
Zemina a kamení 17 05 04 O 
plasty 17 02 03 O 
Železo a ocel 17 04 05 O 
kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 
Beton  17 01 01  O 

Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné dle 
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.  
Tabulka - odhad možných odpadů vznikajících při provozu lanové dráhy: 

název odpadu kód kategorie 
Chlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje  

13 02 04 N 

Plastové obaly  15 01 02  O 
Kovové obaly  15 01 04 O 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné – obaly od barev  

15 02 02 N 

Izolační materiály  17 06 04 O 
Papír a lepenka  20 01 01  O 
Sklo 20 01 02 O 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  20 01 21  O 
Plasty  20 01 39 O 
Kovy 20 01 40 O 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O 
Uliční smetky  20 03 03 O 

 
Výše uvedené materiálové typy jsou pouze orientační a vychází ze statistik z jiných projektů 
lanových drah této kapacity a teoretických úvah. 
Při montáži nové CLP dojde k demontáži stávající kapacitně a technicky nevyhovující lanovky 
Poma (cca 800 m dlouhé s 10 ti podpěrami). Lanovka Poma bude nabídnuta k prodeji, technické 
zařízení nebude zdrojem odpadu. 
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. Hluk 
Hluk během realizace stavby 
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 Centrální lanové dráhy, 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 (více viz další stupeň PD).  
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. 
 
Hluk za trvalého provozu 
Lanová dráha bude ve stavebním řízení posuzována jako drážní objekt a proto pro ni platí 
údaje nařízení č. 502/2000 Sb. o hladině hluku zvýšené na 5 dB, tedy 55 dB ve dne. 
Zdrojem hluku je strojovna lanové dráhy. 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. 
Vliv hluku z provozu lanové dráhy nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo a životní 
prostředí. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území  
 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.  

 

o Klima  
Klimaticky spadá zájmové území do chladné oblasti (CH 4,6), která se vyznačuje velmi 
krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým létem, dlouhým přechodovým obdobím, 
chladným jarem, mírně chladným podzimem a mírně chladnou, velmi dlouhou zimou              
s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota činí cca 5°C. 
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).  

Pro nejbližší srážkoměrnou stanici Boží Dar se udává dlouhodobý roční průměr srážek 1149 
mm (HMÚ 1961), srážkově nejvydatnější je měsíc srpen (115 mm), deficitní – březen (81 
mm). 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.  
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o 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.  
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) Macecha – 
Meluzína plocha území cca 100 ha. 
Samotný tok potoku Bílá voda má funkci lokálního biokoridoru. (LBK) 
 

 
Obrázek – ÚSESy v okolí uvažovaného záměru 
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o zvláště chráněná 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. 
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.  

o SZ směrem za státní hranicí se nachází dle německého práva zvláště chráněné území  - 
oblast Zechengrund (SRN).  

 
Obrázek – Chráněná území v širším okolí  



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 27/65 

Název záměru Výstavba Centrální lanové dráhy a prodloužení sjezdovky  Ski areál  Klínovec   

Zadavatel: SKIAREÁL KLINOVEC s.r.o. 
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

 

 

CHOPAV: 
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 

o území přírodních parků 
V širším okolí se nachází území dvou přírodních parků. Jedná se o Přírodní park Zlatý 
kopec - SZ směrem ne 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.   
 

o Natura 2000 
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) 
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Obrázek – hranice Ptačí oblasti a situování záměru  

 

 
Obrázek – hranice Ptačí oblasti, bližší území a situování záměru  
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o Fauna, flora, ekosystémy  
K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ  INVENTARIZAČNÍ 
BIOLOGICKÝ  PRŮZKUM (příloha H.3. Ing. Čestmír Ondráček, Vít Tejrovský - cévnaté 
rostliny, obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového prostoru), a to ve 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. 
Pro účely biologického průzkumu byly jednotlivé stavby (lokality) posuzovány samostatně, a 
to s popisem lokalita č.1 – prodloužení Pařezovky a lokalita č. 2 – nová Centrální lanová 
dráha. 
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) 

  
 Zoologie 

Obojživelníci:: 
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 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, s 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 
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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 nebudou stavbou 
nijak ovlivněny jejich populace ani biotop. Tyto druhy do území většinou jen příležitostně 
zaletují.  
 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 byly zjištěny 8 druhy běžně se 
vyskytujících motýlů.  
 

o Významný krajinný prvek   
Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými 
prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi 
jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, 
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a 
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.  
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.    
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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 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.  
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny  

Lesy 
Převážná část zkoumané oblasti spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 
1976 (skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 3. oreofytikum, do 
fytogeografického okresu 85. Krušné hory.  
Zájmového území s mapou potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová Z. 
et al. 1998). Dle této mapy pokrývaly posuzované území třtinové smrčiny (Calamagrostio 
villosae-Piceetum) a smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum).  
V nedávné minulosti byla tato oblast silně zatížena průmyslovými imisemi, v důsledku nichž 
došlo k odumření smrkových porostů. V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních 
holin osazovaných náhradními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí (bývalá pole a louky, 
mrazové kotliny apod.). Záměr je situován do zalesněného území. 
Lesy v této oblasti, v rozhodující míře smrkové monokultury, byly během cca 40 ti let 
poválečného období postiženy výrazným úhynem způsobeným imisní hladinou průmyslových 
emisí a jsou v současné době velkoplošně nahrazovány výsadbami přípravných a náhradních  
dřevin. [17] 
Nejvíce poškozené lesy Krušných hor prokazují v současné době, v důsledku snížení imisní 
zátěže (z nedalekých tepelných elektráren a zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší) velmi 
rychlou obnovu zdravotního stavu. Dříve méně poškozené porosty však ještě jistou 
setrvačností vykazují mírný pokles kvality. 

 
Obrázek – Ortofoto mapa s umístěním záměru 
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Ochrana lesů  
Lesy pokrývají 33 % území České republiky. Mají několikerý zásadní význam. Představují 
přirozené biotopy velké části domácích druhů rostlin a živočichů, takže hrají klíčovou roli v 
uchování biologické rozmanitosti naší přírody. Tvoří důležitý prvek, který významně určuje 
ráz krajiny od hor do nížinných oblastí. 
Ochrana lesů (nauka o ochraně lesů)  zkoumá ty procesy v lesním ekosystému, které vedou k 
poškozením lesa, tedy ke ztrátám na užitcích, které les přináší. Užitkem zde míníme tedy 
nejen produkci dřeva, ale i ostatní užitečné funkce lesa, které nedokážeme zatím dostatečně 
ekonomicky vyhodnotit. Poškození lesa ovšem muže být chápáno i jinak – jako přirozený 
autoregulacní proces vedoucí k přirozenému, danému stanovišti odpovídajícímu ekosystému 
(to v případě hospodářského lesa s dřevinnou skladbou neodpovídající danému stanovišti), 
popř. jako normální přirozený proces ve vývoji 
nenarušeného (nebo víceméně přirozenému lesu odpovídajícího) lesního ekosystému. 
 
Ochrana lesů je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších lesnických disciplín a zároveň 
praktických činností. Jejím úkolem je všemi dostupnými metodami zajišťovat zachování 
či zlepšování zdravotního stavu lesů. 
Důraz je kladen zejména na preventivní opatření - posilování obranyschopnosti lesa jako 
ekosystému zvyšováním jeho odolnostního potenciálu. Mezi tato opatření patří zejména 
postupné přibližování druhové skladby k přírodě blízké (dlouhodobý cíl) a zvyšování 
populací predátorů (vyvěšování ptačích budek, rozšiřování mravenišť, ochrana dravých 
šelem), ale i včasné odstraňování materiálu vhodného pro množení kalamitních škůdců. 

V případě, že je zásah shledán jakožto nezbytný, postupuje se dle následujících zásad: 
o minimalizace plošného rozsahu na nezbytně nutnou míru  
o správnost načasování  
o použití přípravků co nejméně působících na necílové organismy  
o vypracovaná logistika 

Půda  
Půda v Krušných horách je překyselená. "Schopnost půdy poradit si s kyselými látkami je 
snížená, kyselých látek je v půdě dvakrát až třikrát více, než by byl normální stav. V půdě 
chybí živiny potřebné pro růst stromů, zejména vápník a hořčík, který potřebují stromy           
k tvorbě chlorofylu. Proto je v Krušných horách i řada oblastí, kde smrkům žloutne jehličí       
a pomalu odumírají, proto je zapotřebí  porosty  hnojit a vápnit.  
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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 
Polavou (1-15-03-004),  Bílou vodou (1-15-03-005) a východní část Černou vodou (1-15-03-
019). 
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.  
 

Fauna a flora 
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. 

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 
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       
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i podsazován) s charakteristickým bylinným podrostem. 
Trasa pod silnicí zasahuje navrhovaná lanová dráha do zachovalých pestrých lučních 
společenstev s výskytem zvláště chráněných druhů. 
Celá zkoumaná oblast spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 
(skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 3. oreofytikum,                             
do fytogeografického okresu 85. Krušné hory. Charakter květeny a vegetace je v tomto 
fytogeografickém okrese extrazonální. Rostlinstvo zde alespoň fyziognomicky připomíná 
vegetaci boreálního pásma. Alpinská vegetace chybí. 
Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (mikyška et al. 1969) pokrývaly 
zájmové území horské (klimaxové) smrčiny (Eu-Vaccinio-Piceion) a acidofilní horské bučiny 
(Luzulo-Fagetum montanum). Na níže položených místech na ně navazovaly bikové bučiny 
(Luzulo-Fagion), v okolí Božího Daru byly hojně zastoupeny podmáčené smrčiny (Bazzanio-
Piceetum), vrchoviště a přechodová rašeliniště (Oxycocco-Sphagnetea, Caricetalia fuscae). 
V nivě potoka Polava se rozprostíraly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae).  
Obdobné je srovnání zájmového území s mapou potenciální přirozené vegetace České 
republiky (Neuhäuslová Z. et al. 1998). Dle této mapy pokrývaly posuzované území třtinové 
smrčiny (Calamagrostio villosae-Piceetum) a smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-
Fagetum).  
 

Klima 
Hodnocené území leží na vrcholovém plató Krušných hor a podle klimatické regionalizace 
nachází v chladné klimatické oblasti CH 6,4 (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.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
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1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti 
a významnosti  

. Vlivy na lesní ekosystémy 
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 3 - 3,5 ha.   
Vykácení průseku může zapříčinit erozi odkrytého svahu. Může dojít k narušení funkci lesa. 
Těžba lesních porostů musí být provedena na základě rozhodnutí podle zákona č. 289/1995 Sb.,    
o lesích a změnách zákonů souvisejících, v platném znění, a to ve stejném termínu. Bude tak 
naplněna i jedna z podmínek obecné ochrany živočichů vč. ptáků – 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.  
Vlivy na lesní ekosystémy  lze označit za významný5.  

. 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 až v širších vazbách.  Na základě zjištěných druhů ve vlastním 
území stavby a v těsně navazujícím území, jež by mohlo být ovlivněno, bude nutno  požádat 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 vzniknou tak otevřená 
stanoviště charakteru „lesní mýtiny“. 
Investiční záměr bude mít především vliv na lesní druhy. Dojde ke snížení jejich početnosti 
vlivem likvidace jejich přirozeného prostředí. 
 
 
 
 
                                                
5 Tento vliv lze hodnotit jako důležitý a podstatný. 
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VÝJIMKY ZE ZÁKONA Č. 114/1992Sb. 

Druh kategorie orgán ochrany přírody Lokalita 1 Lokalita 2 

lilie cibulkonosná silně ohrožený druh CHKO Labské pískovce  ! 
tučnice obecná silně ohrožený druh CHKO Labské pískovce ! ! 
prha arnika ohrožený druh Krajský úřad Ústeckého kraje  ! 
prstnatec májový 
pravý 

ohrožený druh Krajský úřad Ústeckého kraje ! ! 
koprník 
štětinolistý 

ohrožený druh Krajský úřad Ústeckého kraje ! ! 

ropucha obecná ohrožený druh Krajský úřad Ústeckého kraje ! ! 
ještěrka živorodá silně ohrožený druh CHKO Labské pískovce ! ! 
zmije obecná kriticky ohrožený druh CHKO Labské pískovce ! ! 

 
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. 
Vlivy na faunu a floru lze považovat za významné6.  

. NATURA 2000 
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. 

. Půda 
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. 
Dále také omezení schopnosti průsaku povrchových vod do spodních vrstev podloží. 
Realizací záměru dojde k trvalému záboru  pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
Vliv na půdu lze hodnotit tedy jako přijatelný7 

. Voda 
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. 

                                                
6 Tento vliv lze hodnotit jako důležitý a podstatný. 
7 Tento vliv lze hodnotit jako vyhovující a akceptovatelný. 
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V období provozu záměru budou tyto vlivy únosné. 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.8 
 
V porovnání  se současným stavem životního prostředí přicházejí v úvahu z hlediska velikosti 
a významnosti jako jediné možné vlivy na les, faunu a floru. Ostatní vlivy (na půdu           
a vodu) jsou akceptovatelné. 
 
Pro větší objektivitu posouzení vlivů bylo hodnocení zpracováno  -  formou multikriteriální 
analýzou.  
     Hodnocení stav 

Oblast vlivů na: alternativa 

 Současný stav Budoucí stav 

Životní prostředí   

vlivy na přírodu -1 -3 

vlivy na antropogenní systémy     0 +1 

vlivy na veřejné zdraví   0 0 

Hospodářský rozvoj    +1 +2 

      Hierarchie vlivů je v tomto případě řešena bodově takto: 
Záporné ←       vlivy     → 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 
                                                
8 Tento vliv lze hodnot jako přijatelný. 
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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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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
V posledních letech lze sledovat enormní navýšení turistického ruchu. Vzhledem ke své 
poloze je Klínovec vyhledávanou oblastí turistů. K rozvoji turismu přispělo postupné 
zprovoznění jednotlivých sportovních aktivit  v oblasti  Klínovce. 
Plocha uvažovaného záměru se nachází v SSV svazích nejvyššího vrcholu Krušných hor, 
Klínovce. 
Vrchol Klínovce s výškou 1244 m n. m. je nejvyšší horou Krušných hor a patří bezesporu 
mezi nejvyhledávanější turistické cíle regionu. Tuto zajímavou dominantu Jáchymova dnes 
bohužel negativně ovlivňuje pohled návštěvníků na značně zchátralý hotel Klínovec                
a zdevastovanou horní stanici lanové dráhy Jáchymov-Klínovec 
Realizací záměru bude dotčeno cca 3,2 ha plochy, která je v současnosti pokryta lesními 
biotopy. Dojde ke kácení dřevin a trvalému záboru lesní půdy. Dle terénních průzkumů bude 
muset být odstraněno  na  ploše cca 3 - 3,5 ha  smrkové monokultury. 
Vykácení průseku může zapříčinit erozi odkrytého svahu. Může dojít k narušení funkci lesa. 
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. 
Plocha uvažovaného záměru se nachází v SSV svazích nejvyššího vrcholu Krušných hor, 
Klínovce. 
Lze konstatovat, že ve srovnání se současným stavem životního prostředí, jsou z hlediska 
velikosti vlivů nejpodstatnější vliv je na les a na faunu a floru. Vlivy na ostatní složky jsou 
akceptovatelné.  
Jako u každé stavby či technického zařízení tak i tohoto záměru existuje určité riziko 
mimořádné události, jako jsou živelní pohromy apod. Dnešní moderní konstrukce lanových 
drah jsou ale již navrhovány tak, aby byla tato případná rizika minimalizována.  
Jako podklad pro další posuzování doporučujeme nechat zpracovat odborný posudek –
posouzení vlivu záměru na porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 
 
V blízkosti se také nachází rekreační zástavba – zde lze předpokládat určité narušení pohody 
v době výstavby - dá se předpokládat zvýšení počtu automobilů ve fázi výstavby záměru. 
Rozsah vlivů bude pouze lokální a časově velice omezený. Vzhledem k rozsahu stavebních      
a jiných prací v období výstavby a provozu sledovaného záměru nedojde k výraznému 
ovlivňování nejbližší obytné zástavby.  
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice  

 
Hodnocený záměr nemá přímé ani nepřímé přeshraniční vlivy na životní prostředí.  
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 na vrcholu hory a vzdálenost do Německa vzdušnou čarou je cca 
1,7 km. 
Ani z pohledu změn v krajině a estetického vnímání nenastanou nelze uvažovat o možných 
negativních příhraničních vlivech.  
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

 
Technická a přípravná opatření 

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: 

-   precizní provedení všech stavebních a montážních prací 
-   dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie 
-   pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav         
   celého technologického celku. 

Při výstavbě je nutno dodržovat následující podmínky: 
 Při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný materiál 

bude použit zpět na zásyp – nesmí být požadován jeho odvoz na skládku!  
 Výkopy budou vedeny, tak jak je uvedeno ve výkresu.  
 Technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu EURO 

4 pro dobu výstavby a pro zavážení zboží. 
 Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu 

s ustanoveními § 16 odst.1g zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak 
bude doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady. 

 Zajistit opravu poškozených účelových komunikací.  
 Veškeré činnosti budou prováděny dle vypracovaného a schváleného provozního, 

havarijního a požárního řádu lanové dráhy; 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.  

 Ze strany provozovatele zajistit pravidelný úklid okolí stanic CLD.  
 
 

Opatření na úseku vody 
V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit: 
 Řádnou přípravu všech technologických procesů - učinit veškerá dostupná opatření cílená 

k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami 
ropného charakteru. 
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 Dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí 
naftou(!), běžnou údržbu, drobné opravy a manipulaci s pohonnými hmotami či oleji aj.   
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu 
určené a konstruované dle platných předpisů 

 Pracoviště vybavit nutným množstvím sorbentů ropných látek (DN I, Adsodan Plus  etc.)   
 Veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně,          

u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením  
v souladu se zák. č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. 

 Vytvoření odvodňovací sítě zabraňující kumulovanému odtoku vod. 
 
 

Opatření na úseku ovzduší 
Prašnost 
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období 
bude nutné zaměřit pozornost především na: 
 řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují 

sklony k prášení, 
 úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,  
 v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak 

prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků. 
Plynné emise 
Plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace          
a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na: 
 udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení 

a dalších mechanizmů, 
 dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků, 

stavebních strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno, 
 zařízení využívající spal. motorů by měla splňovat emisní normu minim. EURO 4.  

 
Opatření na úseku fyzikálního prostředí 

Během celého období provozu posuzovaného záměru bude nutné minimalizovat 
technologickou hlučnost: 
 Vhodnou organizací nasazení jednotlivých strojů a zařízení, omezením doby nasazení 

zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou a tvorbou překážek hluku. 
 Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Projektová 

dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební technologie                
a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší. 

 Technického zabezpečení pohybu návštěvníků pouze po turistických a značených stezkách. 
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Opatření na úseku horninového prostředí a půdy 
 Dojde k novému záboru půdy v ochraně PUPFL. Opatření vyplynou z požadavku 

příslušného orgánu, u kterého bude nutno žádat o vynětí z PUPFLu.  
 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 navrhl po dohodě se 
správcem výsadbu v k.ú. Loučná, a to na pozemcích, které jsou územním plánem určené 
k zalesnění. 

 Geologické podmínky staveniště budou detailně posouzeny v dalším stupni PD. 
 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). Pozn. (Proces introskeletové 
eroze je iniciován nejčastěji smýcením lesních porostů a bývá obvykle umocněn 
soustřeďováním dřeva. Introskeletová eroze nepostihuje jen plochy holosečené, ale i půdní 
povrch pod zvolna se rozpadajícími dospělými smrkovými porosty.) 

 
Opatření na úseku flóry a fauny 

 V území bylo zjištěno hnízdění několika druhů ptáků, jež mohou být stavbou ovlivněny, 
doporučujeme proto záměr realizovat dle požadavku OSS.  

 Po dobu výstavby bude nutno dále zabezpečovat dřeviny na staveništi. Pro minimalizaci 
negativních vlivů bude nutno použít běžné prostředky ochrany (oplocení, bednění, 
zabezpečení odkrytých částí kořenových balů, apod.). 

 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. 

 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. 

 V době od 1. 3.  do 31.7. neprovádět mýtní a předmýtní těžby v porostních skupinách 
starších 80ti let se zastoupením buku 50 % a více, v porostních skupinách starších 80ti let     
s méně než 50% zastoupením smrku a všech porostních skupinách nad 120 let,  

 Citlivá úprava staveniště a hotových objektů technickými i biologickými opatřeními, např. 
zatravněním a osázením autochtonními rostlinami. Nepřípustné je použití okrasných 
dřevin, a pod. 

 Zajistit přesné zaměření jednotlivých populací zvláště chráněných druhů. 
 Maximální šetrnost při výkopech. (Podzemní vedení kabelů a rozvody vody umisťovat 

v dostatečné vzdálenosti od populací zvl. chráněných druhů rostlin.) 
 Následné ošetřování (kosení) sjezdových tratí sladit s biologií zvláště chráněných druhů. 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 46/65 

Název záměru Výstavba Centrální lanové dráhy a prodloužení sjezdovky  Ski areál  Klínovec   

Zadavatel: SKIAREÁL KLINOVEC s.r.o. 
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

 

 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů.  

 

V době zpracování oznámení není znám konkrétní dodavatel technického zařízení lanovky. 
Pro specifikaci parametrů bylo vybráno typové zařízení. 
Ke zpracování oznámení bylo dostatek k dispozici základní množství podkladových 
materiálů, vycházelo se dále z realizace obdobných záměrů. Specifikace vlivů záměru na ŽP 
byla provedena na základě získaných podkladů oznamovatele.  
Výhodou byla dobrá znalost lokality. Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá 
rozsahu a kvalitě vstupních údajů a informací. Předložené oznámení je zpracováno podle 
přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všechny dostupné informace 
o současném stavu životního prostředí v zájmové lokalitě byly využity a do  tohoto oznámení  
zapracovány. 
V dané lokalitě byl proveden základní inventarizační průzkum rostlin, a obratlovců, a to jak 
na lokalitách jež budou přímo stavbou dotčeny, tak  na lokalitách nacházejících se v jejich 
bezprostředním okolí. Zvláštní důraz byl kladen na zjištění zvláště chráněných druhů a druhů 
ve vazbě na soustavu NATURA 2000.  
Terénní průzkum a zpracování výsledků se uskutečnilo ve 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. 
Na základě předpokládaného vlivu bude nutno v další fázi zpracovat odborný posudek,   
provést celoroční přírodovědný průzkum zaměřený zejména na v předběžném průzkumu 
zjištěné druhy a druhy, které zde byly zjištěny v minulých letech a jsou uvedeny v kapitole    
C. 1.   
 
Zpracovatel oznámení se domnívá, že měl k dispozici 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 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.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  
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2. Další podstatné informace oznamovatele 

 
stávající sjezdová trať ve spodní části 

 
trasa lanové dráhy 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ 
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 
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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. 
Prodloužení stávající sjezdovky „Pařezovka“ s vybudováním přemostění silnice II. třídy č. 
219 bude, které zlepší turistického a sportovního vyžití.  
Záměr Centrální lanové dráhy (CLP) bude umístěn na  k.ú. Loučná pod Klínovcem p.p.č. 612, 
611, 670, 667/1,  Háj u Loučné p.č. 733/1, 936/27, 936/25, 1131, 936/26, 733/21 a k.ú. 
Jáchymov p.č. 1538/13, 1538/7, 1538/3. 
Prodloužení a přemostění „Pařezovky“ bude umístěno v k.ú. Loučná pod Klínovcem p.č. 611, 
605, a v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem 732/1, 733/1. 
 
Kapacita záměru:  
a) centrální lanová dráha (CLP)   
Čtyřsedačka s odpojitelným systémem s poháněcí stanicí ve spodní části. 
Dopravní rychlost   :          5m/s 
Přepravní kapacita    :  2.400 osob/hod 
Šikmá délka lanovky   : 1.200 m 
Hlavní motor    : příkon 350 KW 
Doba jízdy    :  4 min 
Šířka průseku trati    : 12 m 
Počet podpěr     : 15 
Výška podpěr     : 10 – 13 m 
horní služebna  CLD   :  24,07 m2 

dolní služebna CLD   :  65,72 m2 

b) prodloužení sjezdovky „Pařezovky“ 
Prodloužení     : 1450 m   
Šířka     :   40 m 
Plocha rozšíření    : 16.578 m2 

Pro nově navrhovanou sjezdovku bude provedeno rozšíření umělého zasněžování. 

c) přemostění sjezdovky „Pařezovky“ 
Přemostění silnice    :  II tř. č. 219, p.č. 605 
Délka mostu    : 33 metrů + mostní křídla 
Šířka mostu- vnitřní rozměr  : 9,25 m 
Průjezdná výška mostu – minimální : 4,5 m  
Průjezdná výška mostu – maximální : 4,88 m 
Násyp nad tělesem mostu  : cca 2600 m3 

Násyp pod tělesem mostu  : cca 6 500 m3 
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Vzhledem k narůstající lyžařské klientele v SKI AREALU Klínovec se jeví záměr výstavby 
CLD a prodloužení Pařezovky s přemostěním jako přínosný nejen pro lyžařské středisko, ale 
pro celý Krušnohorský region. 
 
Protože se  záměr podává jako Oznámení dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb., je 
předpoklad, že ze Závěrů zjišťovacího řízení vzejdou další požadavky jednotlivých OSS, 
které se následně v průběhu dalšího posuzování zapracují do Dokumentace. Tímto 
způsobem se v mnohých ohledech dá skloubit proces zpracování projektové 
dokumentace s procesem zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí.  
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H. PŘÍLOHA 
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H.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací. 
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H.2. Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 
Sb. ve znění zákona 218/2004 Sb. 
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Odborná literatura a podkladové materiály 
1. Anonymus: Energie-kde ji vzít?.-EkoWATT Praha. 1996 
2. Adamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 20007 
3. Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha, 

1995) 
4. Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000  
5. Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000 
6. Culek M. a kol.: Biogeografické členění České rpubliky. Praha 198 
7. Ekonomické  hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná 

zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)  
8. Kára J, Adamovský R:Praktická příručka-obnovit.zdroje energie.-MZE ČR, Praha, 1993 
9. Materna J. a kol: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným 

ovzduším. Praha, SZN 1987 
10. Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální 

analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995) 
11. Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky) 
12. Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program 

snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů Ústeckého 
kraje, 2003 

13. Tomášek M. : Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000 
14. SCES – Group spol. s.r.o.: Guadian - Výroba plastových dílů pro automobilový průmysl 

v Průmyslové zóně Krupka“ (EIA, 2/2008) 
15. Mgr. Alan Kašpar: Lisovna plastů v hale III. EIA – oznámení. 3/2007. OV8057.  
16. Chráněná území ČR , Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
17. Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby 
18. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály 
19. konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí 

INTERNET: 
20. Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz> 
21. Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>. 
22. Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné 

z http://www.env.cz>. 
23. Krajský úřad ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>. 
24. Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z  <http://www.chmu.cz>. 
25. Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.> 
26. Oficiální stránky města Loučná pod Klínovcem. dostupné z: http:// www.loucna.eu 
27. Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz 
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Právní předpisy a normy: 
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

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

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

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

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

o Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

o Vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích. 

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

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

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

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

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

o 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) 

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

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

o 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 

o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříz. účinky hluku a vibrací 
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Přehled zkratek 
AOPaK  Agentura ochrany  přírody a krajiny 
ÚSES    územní systém ekologické stability 
NR ÚSES   nadregionální územní systém ekologické stability 
R ÚSES  regionální územní systém ekologické stability 
NRBC   nadregionální biocentrum 
RBC    regionální biocentrum 
NRBK   nadregionální biokoridor 
VKP   významné krajinné prvky 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ČOV   čistírna odpadních vod 
EO   ekvivalentní obyvatelé 
ULK   Ústecký kraj 
KÚÚK   Krajský úřad Ústeckého kraje  
PD   projektová dokumentace 
ŽP   životní prostředí 
ČHMÚ  český hydrometeorologický ústav   
ZPF   zemědělský půdní fond  
TTP   trvalý travní porost  
BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka  
EO   ekvivalentní obyvatel  
REZZO  registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)  
ZCHÚ   zvláště chráněná území  
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
CHLÚ   chráněné ložiskové území 
PD   projektová dokumentace   
VD   vodní dílo  
PO   ptačí oblast 
EVL    evropsky významná lokality 
KOD (SOD, OD) kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh 
CHOPAV  chráněná oblast přirození akumulace vod 
PE    polyetylen  
ZP   zemní plyn 
RD   rodinný dům 
RS   rozptylová studie 
HS   hluková studie 
k.ú   katastrální území 
č.p.   číslo parcelní  
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Zpracovatel oznámení 
 
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99 
Environmentální a ekologické služby s.r.o. 
Jiráskova 413, Litvínov 436 01 
Tel.: 417 633 256 
Fax.: 476 731 517 
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz 
 
 
 
 
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. 

 

 

 

V Litvínově dne 31. 7. 2009                            _________________________ 

Mgr. Luboš Motl 
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Základní přírodovědný průzkum 

H.3. 

 

 

 

 
Dílčí studie 


