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ÚVOD
Změna č. 2 územního plánu Rokytnice nad Jizerou (dále Změna č. 2) doplňuje
a upravuje schválený ÚP Rokytnice nad Jizerou, který byl posouzen v procesu posuzování
vlivů na životní prostředí. Podkladem pro posouzení byla dokumentace SEA ÚP Rokytnice
nad Jizerou a vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000 (Bauer, 2006).
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí Změny č. 2 územního plánu Rokytnice
nad Jizerou je zpracováno na základě stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje
k návrhu zadání. Skládá se z dokumentace SEA (dle zákona č. 100/2001 Sb.) a hodnocení
dopadů na soustavu NATURA 2000 (dle zákona č. 114/19992 Sb.). Ve stanovisku je
požadováno, aby součástí bylo:
- posouzení kapacity lanových drah, vleků, sjezdových tratí vzhledem k únosnosti
území,
- prověření dopravní návaznosti navržených sjezdových tratí včetně řešení parkování,
- posouzení ekonomických aspektů a společenských pozitiv u záměrů sportu a rekreace
a vzájemné porovnání s negativním vlivem na složky životního prostředí, včetně
hydrologické bilance, vydatnosti zdrojů pro zasněžování,
- posouzení dopadu na veřejné zdraví zejména z hlediska hlukové a imisní zátěže
vzhledem ke stávajícím i nově navrženým plochám (u lyžařských vleků, zasněžování,
dopravy apod.),
- vyhodnocení z hlediska krajinného rázu (včetně identifikace dominant, vztahů
a měřítka krajiny v řešeném území), ekologické stability krajiny,
- posouzení dopadu koncepce na ZPF, zejména na vysoce chráněnou zemědělskou
půdu a na PUPFL,
- posouzení dopadu na prvky ÚSES a průchodnost krajiny pro faunu,
- návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví,
- vypracovaná kapitola závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného
orgánu ke koncepci s uvedením výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů
na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem
souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění nebo nesouhlasit.

Mgr. Pavel Bauer
Březový vrch 737, Liberec XV
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Uvedené požadavky jsou zohledněny a vyhodnoceny v kapitole A.6.2., popř.
souhrnně vypořádány v kapitole A.6.3.
Změnou č. 2 jsou navrženy většinou drobné úpravy platného ÚP. Ve většině změn
ploch s různým způsobem využití se jedná o drobné rozšíření stávajících návrhů dle ÚP tak,
aby např. celková rozloha plochy odpovídala požadavkům na minimální rozlohu stavebního
pozemku dle regulativů ÚP apod. Druhým hlavním dílčích záměrů jsou plochy koridorů
zimního sjezdového lyžování, které jsou navrženy jako drobné úpravy stávajících sjezdovek
v oblasti Lysé hory.
Dokumentace SEA je provedena podle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), řeší vlivy změny ÚP na jednotlivé složky
životního prostředí v rozsahu odpovídajícím předpokládané závažnosti vlivu.
Protože vyhodnocení vlivů na životní prostředí je předkládáno a projednáváno
společně s dokumentací změny územního plánu, není pořizována podrobná grafická
(výkresová) část. Předpokládá se, že při orientaci v území bude použita sada výkresů
z dokumentace ÚP, kde jsou všechny podstatné jevy v území zohledněny.

Mgr. Pavel Bauer
Březový vrch 737, Liberec XV
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ČÁST A – VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(DOKUMENTACE SEA)
A.1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM
KONCEPCÍM
A.1.1. Stručný přehled Změny č.2
Předkládané posouzení je nezbytnou součástí Změny č. 2 územního plánu Rokytnice
nad Jizerou (dále Změny č. 2), proto uvádíme pouze přehled funkčních ploch s novým
využitím. Podrobné informace o řešení Změny č. 2 jsou uvedeny v textové části.
Přehledné grafické znázornění úprav územního plánu je uvedeno v grafické části
Změny č. 2. Např. v hlavním výkresu B.2. jsou barevně zobrazeny a číselně označeny 2 typy
ploch. Šrafovaně s tučným okrajem a tučně vyznačeným kódem plochy jsou uvedeny
navrhované plochy s novým způsobe využití. Tyto plochy jsou posuzovány z hlediska vlivu
na životní prostředí.
Druhou skupinu ploch představují plochy označené plnou barvou a slabým okrajem.
Na těchto plochách se rovněž mění funkce, ale uváděné využití zohledňuje stávající stav
v území. Tyto plochy nejsou proto předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.

Přehled změn dle urbanistických obvodů podléhajících posuzování
UO

Poř. Výměra
číslo
(m2)

Funkce

Počet
RD

Počet
bytů

Z/P/K

4

444

1 224 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

4

450

1 400 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

510

5 705 Plochy bydlení – individuální venkovské

3

4

Z

5

518

1 303 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

519

1 356 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

534

1 692 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

597

1 489 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

Z2/1

Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

6

606

1 309 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

7

Z2/2

0

0

Z

7

Z71

969
644

Plochy bydlení – individuální venkovské

3 334 Koridor zimního sjezdového lyžování

Mgr. Pavel Bauer
Březový vrch 737, Liberec XV
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Poř. Výměra
číslo
(m2)

Funkce

Počet
RD

Počet
bytů

4 887 Koridor zimního sjezdového lyžování

Z/P/K

7

Z72

7

Z73

360

Koridor zimního sjezdového lyžování

K

7

Z74

2000

Koridor zimního sjezdového lyžování

K

7

LA02

Prodloužení lanovky

-

9

998

-

1 399 Plochy bydlení – individuální venkovské

K

1

1

Z

Vysvětlivky : UO – urbanistický obvod, Z/P/K – zastavitelné plochy / plochy přestavby / plocha
změny v krajině; uváděna je celková rozloha plochy po zvětšení.

Dále je navržena územní rezerva V2A – Vodovodní přivaděč Harrachov - Rokytnice
nad Jizerou. Protože územní rezervy nejsou dle výkladu MŽP a MMR předmětem
posuzování, rezerva není posuzována.

Popis změn podléhajících posuzování
UO 4 - Letní Strana
o

4-444 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

rozšiřuje zastavitelnou plochu č. 444 v katastrálním území Dolní Rokytnice
z výměry 0,1112 ha na 0,1224 ha, tj. o 0,0112 ha

o

4-450 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

rozšiřuje zastavitelnou plochu č. 450 v k.ú. Dolní Rokytnice z výměry
0,1098 ha na 0,1400 ha, tj. o 0,0302 ha

UO 5 – Zimní Strana
o

5-510 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

rozšiřuje zastavitelnou plochu č. 510 v k.ú. Dolní Rokytnice z výměry
0,4416 ha na 0,5705 ha, tj. o 0,1289 ha

o

5-518 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

rozšiřuje zastavitelnou plochu č. 518 v k.ú. Horní Rokytnice z výměry
0,1083 ha na 0,1303 ha, tj. o 0,022 ha

o

5-519 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

rozšiřuje zastavitelnou plochu č. 518 v k.ú. Horní Rokytnice z výměry
0,0985 ha na 0,1356 ha, tj. o 0,0371 ha

Mgr. Pavel Bauer
Březový vrch 737, Liberec XV
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5-534 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

rozšiřuje zastavitelnou plochu č. 518 v k.ú. Horní Rokytnice z výměry
0,0981 ha na 0,1692 ha, tj. o 0,0711 ha

o

5-597 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

rozšiřuje zastavitelnou plochu č. 597 v k.ú. Horní Rokytnice z výměry
0,0772 ha na 0,1498 ha, tj. o 0,0717 ha

o

5-Z2/1 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

v k.ú. Horní Rokytnice na části parcely p.č. 1576 u zastavěného území
vymezuje novou zastavitelnou plochu Z2/1 o výměře 0,0969 ha (rozšiřuje
stávající plochu stavu)

UO 6 – Vilémov - Studenov
o

6-606 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

rozšiřuje zastavitelnou plochu č. 597 v k.ú. Horní Rokytnice z výměry 0,1152
ha na 0,1309 ha, tj. o 0,0157 ha

UO 7 – Hoření Domky
o

7-Z/2 – plochy bydlení – individuální venkovské
-

na části parcely p.č. 238 u zastavěného území se vymezuje nová zastavitelná
plocha Z2/2 o výměře 0,0644 ha

o

Z71 – koridor zimního sjezdového lyžování,
Z72 – koridor zimního sjezdového lyžování
LA02 – lanová dráha
-

o

Z73 – koridor zimního sjezdového lyžování
-

o

výměra ploch je 0,3334 ha + výměra 0,4887 ha, vymezuje se lanová dráha

výměra 0,0360 ha

Z74 – koridor zimního sjezdového lyžování
-

0,2 ha, vymezuje se plocha horní stanice lanovky

UO 9 – Františkov
o

9-998 – plochy bydlení – individuální venkovské

Mgr. Pavel Bauer
Březový vrch 737, Liberec XV
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rozšiřuje zastavitelnou plochu č. 998 v k.ú. Františkov v K. z výměry 0,1076 ha
na 0,1399 ha, tj. o 0,0323 ha

Podmínky využití území na posuzovaných zastavitelných návrhových plochách
Jsou uvedeny pouze funkční plochy s různým způsobem využití, které jsou ve Změně
č. 2 nově navrhované. Týká se to pouze ploch bydlení – individuální venkovské (BV).
V případě koridorů zimního sjezdového lyžování se nejedná o plochu s různým způsobem
využití. Funkční plocha v těchto koridorech se nemění, zůstává PUPFL s trvalým omezením
využití – „bezlesí“. Změna č. 2 tak konkrétní podmínky využití pro koridory zimního
lyžování nestanovuje.

Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)
význam plochy

kategorie ploch zastavitelných území

hlavní využití

▪ bydlení v rodinných domech venkovského typu
▪ umístěné na rozptýlených relativně větších parcelách (ve srovnání
s výměrami parcel individuálního bydlení městského), určených
pro individuální bydlení s možným využitím podružných
hospodářských objektů a zahrad pro samozásobitelskou
zemědělskou činnost a pro chov domácího zvířectva
▪ mohou být spojeny s drobnými provozovnami základní občanské
vybavenosti a výrobních služeb provozovanými obyvateli objektu

přípustné využití

▪ zařízení pro denní rekreaci obyvatel lokality (hřiště, zahrádky)
▪ odstavování a parkování vozidel bydlících obyvatel v objektu
(garáže) nebo na pozemku přiléhajícímu k pozemku stavby
▪ veřejná prostranství

podmíněně
přípustné využití

▪
▪
▪
▪

rekreační bydlení a ubytování v rodinných domech a chalupách
parkování vozidel ubytovaných klientů na vlastním pozemku
stravování a služby pro ubytované hosty
drobné podnikatelské aktivity, zařízení základní vybavenosti
a drobná řemeslná výroba – podnikání ve vlastním obytném objektu

▪ chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu obyvatel obytného
objektu
▪ zařízení technického vybavení nadřazených systémů
▪ lyžařské sjezdové tratě, lyžařské cesty a lanová dopravní zařízení
(ve vymezených trasách a koridorech)
2

▪ umístění solárních panelů – na ploše do 80 m pro jeden obytný
objekt za předpokladu nenarušení hodnot krajinného rázu místa
či oblasti

Mgr. Pavel Bauer
Březový vrch 737, Liberec XV
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nepřípustné
využití

▪ vše, co není uvedeno jako hlavní využití nebo přípustné využití nebo
podmíněně přípustné využití

podmínky
prostorového
uspořádání

▪ určujícím typem zástavby jsou jednopodlažní samostatně stojící
rodinné domy s případným podsklepením plynule zapuštěným
do terénu a s podkrovím, starší obytné budovy venkovského
charakteru (chalupy, bývalé zemědělské usedlosti, statky) spojené
s hospodářskými objekty, dvory a zahradami; stavby plynule
zapojeny do svažitého terénu
▪ určujícímu typu zástavby se musí svým charakterem přizpůsobit
i stavby určené pro jiné přípustné činnosti
▪ rozsah zařízení drobné vybavenosti podnikatelských aktivit místního
významu, povolovaných v rámci obytného objektu, nesmí překročit
objem hlavní obytné funkce jednotlivé stavby a tato činnost nesmí
svým charakterem obtěžovat obytnou funkci
▪ podmíněně přípustné samostatné objekty občanské vybavenosti
místního významu (maloobchod, služby, ubytování, stravování,
kulturní, zdravotnická a sociální zařízení aj.) a drobných
podnikatelských aktivit objemově nesmí převýšit objemy a nesmí
narušit hygienické podmínky okolní obytné zástavby
▪ odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání musí
být řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých stání nebo
garáží, které musí být součástí hlavního nebo samostatného
doplňkového objektu
▪ minimální velikost pozemku pro 1 objekt k bydlení: 1200 m2
▪ minimální velikost pozemku pro 1 objekt k rekreaci: 1200 m2
▪ minimální velikost pozemku pro 1 objekt k bydlení nebo rekreaci
na plochách, na kterých je prověření změn jejich využití územní
studií podmínkou pro rozhodování: 1500 m2
▪ minimální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení či k rekreaci:
90 m2
▪ maximální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení či k rekreaci:
180 m2
▪ maximální koeficient zastavění pozemku: 25 %
▪ maximální počet podzemních podlaží: 1
▪ maximální počet nadzemních podlaží: 1
▪ maximální počet podlaží v podkroví: 1
▪ maximální výšková hladina zástavby nad rostlým terénem: 9 m
▪ půdorys hlavní hmoty objektů pro bydlení či rekreaci musí mít tvar
obdélníka s podélnou osou rovnoběžnou s vrstevnicí
▪ objekty pro bydlení či rekreaci musí mít symetrickou sedlovou
střechu se sklonem střešních rovin 40° – 45° a hřebenem
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rovnoběžným s vrstevnicemi
▪ oplocení pozemků je přípustné pouze v případech stanovených
platnými právními předpisy
▪ doplňkové objekty budou přednostně umisťovány tak, aby hřebeny
střech byly orientovány po spádnici

A.1.2. Vztah Změny č. 2 k jiným koncepcím
Změna územního plánu navrhuje většinou velmi drobné úpravy využití území. Jedná
se zejména o drobné rozšíření zastavitelných ploch (v řádu stovek m2) tak, aby byla zajištěna
minimální velikost pro vymezení požadovaného počtu stavebních pozemků. Ke změnám
ve vztahu k jiným koncepcím proti schválenému a platnému ÚP v podstatě nedochází.
Z formálního hlediska je podstatná změna správního území, a to rozšíření o cca 33 ha
v okolí Ručiček (dříve se jednalo o území Harrachova).

A.2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Z povahy navrhovaných úprav ve Změně č. 2 ÚP a jejich umístění je zřejmé, že vliv
lze očekávat zejména v případě přírodního prostředí a krajinného rázu. Změny využití
území zasahují do Krkonošského národního parku, do evropsky významné lokality
Krkonoše, ptačí oblasti Krkonoše, mohou zasahovat do významných krajinných prvků,
ÚSES, lokalit zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, mohou měnit krajinný ráz apod.
Zde může docházet k ovlivnění zájmů ochrany přírody, která je na státní úrovni upravena
zejména zákonem č. 114/1992 Sb., a dalšími souvisejícími právními předpisy. Na národní
a krajské úrovni jsou některé výše uvedené prvky upraveny i v koncepci ochrany přírody.
Ochrana životního prostředí je i součástí ZÚR Libereckého kraje.
Z dalších složek životního prostředí dojde k dílčímu záboru zemědělského půdního
fondu a zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa, jejichž ochrana je upravena
zákonem o půdě a lesním zákonem.
Vymezování zastavitelných ploch a zejména odlesnění může mít vliv na vodní režim
v krajině. Ochrana přirozené akumulace vod je zajištěna CHOPAV Krkonoše.
Zda nejsou výše uvedené zájmy ochrany životního prostředí podstatně narušeny má
zjistit právě posouzení vlivu Změny č. 2 ÚP na životní prostředí, viz dále.
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A.3.
ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM
VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚPD
Je navrženo malé rozšíření několika stávajících návrhových ploch bydlení.
Nejvýznamnější změnou je prodloužení lanovky v UO 7 Horní Domky (LA02). Zásady
ochrany a rozvoje území obce (přírodní, kulturní a civilizační) nejsou změnou ÚP měněny.
Stav potenciálně ovlivněných složek životního prostředí je uveden přímo v kapitole A.6., kde
se posuzuje vliv na životní prostředí.
Změna č. 2 upravuje dílčím způsobem platný územní plán, soustředí se na aktivity
spojené s rozvojem bydlení a sjezdového lyžování. V případě, že by nedošlo k realizaci
Změny č. 2, vývoj stavu životního prostředí by se oproti stávajícímu stavu nezměnil.

A.4. CHARAKTERISTIKY
ŽIVOTNÍHO
V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY BÝT
ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

PROSTŘEDÍ
UPLATNĚNÍM

Konkrétní charakteristiky životního prostředí, které jsou specifické pro jednotlivé
lokality, jsou uvedeny v části A.6. (z důvodu přímější vazby na vyhodnocené vlivy), popř.
v části B (charakteristiky lokalit soustavy NATURA 2000). Charakteristiky, které přesahují
návrhové plochy a jsou společné pro více ploch, uvádí tato kapitola (KRNAP, krajinný ráz).
Je navrženo malé rozšíření několika stávajících návrhových ploch bydlení,

a to

na území ochranného pásma (4. zóny ochrany) KRNAP. Zde dojde k drobnému navýšení
záboru ZPF a případně zásahu do přírodního prostředí, nejčastěji podhorských luk.
Nejvýznamnější změnou je prodloužení lanovky (LA02) a související mírné rozšíření plochy
sjezdových tratí (Z71-Z74) v rámci 3. zóny ochrany KRNAP. Návrh je situován do lesa, tudíž
realizací plánovaného využití by došlo k odlesnění přibližně 1 ha.

KRNAP
KRNAP byl původně vyhlášen vládním nařízením o zřízení Krkonošského
národního parku č. 41/1963 Sb. ze dne 17. května 1963, nově je zřízen nařízením vlády
č. 165/1991 Sb. ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví
podmínky jeho ochrany. Předmětem ochrany národního parku jsou horské a podhorské
geobiocenózy s výskytem endemitů, glaciálních reliktů a zvláště chráněných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů. Chráněn je rovněž specifický krajinný ráz horské krajiny Krkonoš.
Ochranné pásmo KRNAP (4. zóna) tvoří přechod mezi 3. zónou a volnou, intenzivně
využívanou krajinou Podkrkonoší. Území určené pro trvale udržitelný rozvoj cestovního
ruchu a ekologicky šetrné formy hospodaření zahrnuje intravilány hlavních krkonošských
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středisek s přiléhajícími sportovními areály a jeho hlavním posláním je tlumení všech
nežádoucích vlivů a lidských aktivit, které by narušovaly stabilitu NP a jeho ekosystémů.

Krajinný ráz
Stávající hodnoty krajinného rázu jsou zpracovány ve Vyhodnocení krajinného rázu
území KRNAP a jeho ochranného pásma (Brychtová, 2003). Prostor původně plánované
sjezdovky s dolní stanicí Ručičky zasahuje do dvou krajinných celků. Horní polovina
sjezdovky se nachází v Jádrovém území západní části Krkonoš a dolní polovina sjezdovky
patří do krajinného celku Jizera, místa krajinného rázu I-2-a Lesní komplexy, Havírna.
Jádrové území západní části Krkonoš
(pásmo ochrany a obnovy krajinného rázu: jádrové území - krajina přírodní)
Zvlášť vyčleněný krajinný prostor vzhledem k výjimečným hodnotám a způsobu
ochrany. Jedná se o hlavní krkonošské hřbety, závěr údolí Jizery a Mumlavy. Ve vrcholových
partiích jsou planiny s dalekými výhledy.
Narušení z hlediska krajinného rázu představují imisemi postižené lesní porosty
a porosty kosodřeviny, objekt observatoře na vrchu Szrenica, do šířky vyšlapané turistické
cesty a devastované území v okolí pramene Labe.
Základní funkcí území je krajina přírodní - jedinečné území s nejpřísnější ochranou
přírodních a krajinných hodnot, jádrové území biosférické rezervace (ochranné režimy dle 1.
a 2. zóny Plánu péče). Doplňující využití území je turistika respektující základní funkci.
Z hlediska plošného a prostorového uspořádání se chrání krajinný obraz, jsou zde
jedinečné horizonty a krajinné dominanty, území je nutné chránit jako celek - vysoká citlivost
k jakýmkoliv zásahům (pohledy z dálky i v rámci vnitřního prostoru). Prioritami je ochrana
jedinečných hodnot území a zachování samořídící funkce přirozených ekosystémů.
I–2

Krajinný prostor Rokytnicko – pasecký

Místo krajinného rázu: I – 2 – a Lesní komplexy, Havírna
(pásmo ochrany a obnovy krajinného rázu - pásmo B - krajina přírodní)
Krajinný prostor je součástí krajinného celku Jizera, krajinného prostoru I - 2
Rokytnicko – paseckého. Jedná se o širokou kotlinu orientovanou kolmo k ose toku Jizery,
prostor kotliny vymezují výrazné hřebeny. Terén je modelován Huťským a Černým
potokem. V horních partiích svahů se vyskytují lesy se zbytky přírodě blízkých porostů, dále
jsou typické porosty mezí a podél cest solitéry a skupiny stromů. V návaznosti na výstavbu
jsou rozsáhlé louky členěné pravidelnou strukturou mezí. Kompaktní zástavba centra
Rokytnice nad Jizerou přechází pozvolna v rozptýlenou zástavbu horského typu. Narušení
z hlediska krajinného rázu představují: lanovka na Lysou horu, sjezdové trati, stanice lanové
dráhy umístěná v prostoru drobného údolí, široké sjezdové trati na svahu Studené narušující
Mgr. Pavel Bauer
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historické členění zemědělské krajiny, „centrum“ v Horní Rokytnici – mrtvé město,
neuspořádanost, celková neupravenost zástavby a parteru zejména v centrální části
Rokytnice, rušivě působí objekt Domova s pečovatelskou službou umístěný na pohledově
exponovaném místě nad městem, odkrytí hrany svahu před objektem – vykácení stromů,
velké výrobní a skladové areály v blízkosti řeky Jizery.
Základní funkcí místa krajinného rázu je zde krajina přírodě blízká – les (ochranné
režimy dle 3.zóny Plánu péče), opatření nepovolovat velkoplošnou obnovu lesních porostů
v pohledově exponovaných prostorech. Doplňující využití jsou stávající drobné luční
enklávy s rozptýlenou formou zástavby a Havírna – drobné sídlo v rámci lesních komplexů
se zachovanými typickými objekty, doklad historického vývoje.
Z hlediska plošného a prostorového uspořádání v zájmu ochrany krajinného obrazu
je nutné neumisťovat dominantní technické prvky a jiné objekty a nevytvářet dlouhé přímé
linie průseků v lesních porostech (trasy komunikací, inženýrských sítí, trasy lanovek).
Pokud se týká zástavby, je třeba vytvářet drobné enklávy s výrazně volným charakterem
nízkopodlažní zástavby venkovského charakteru, obnovovat stávající objekty (typické
hmotové a půdorysné řešení, výška a tvar střechy, použité materiály a barevnost – za typické
objekty jsou považovány objekty lidové architektury - a lokality Havírnu a Hranice
považovat za stabilizované, tj. neumisťovat nové objekty. Prioritami jsou postupná obnova
původní druhové skladby lesních porostů a lokality Havírnu a Hranice považovat
za stabilizované, tj. neumisťovat nové objekty.
Pásma ochrany a obnovy krajinného rázu KRNAP
Dle Brychtové (2003) se stanovují pásma ochrany základních hodnot krajinného rázu. Podle
zachovalosti typických znaků krajinného rázu jsou odlišeny:
Jádrové území –
krajina přírodní

−

Pásmo A – krajina −
přírodní
−
−

území jedinečných hodnot

unikátní území zahrnující
nejcennější části
krkonošských hřebenů
s nejpřísnější ochranou

přirozené lesní porosty a vodní toky

pásmo velmi přísné
ochrany krajinného rázu

zahrnuje nejcennější území s
výjimečnými přírodními hodnotami
ochranné režimy 1. a 2. zóny KRNAP

Pásmo B – krajina −
přírodě blízká

lesní porosty a louky

Pásmo A – krajina −
kulturní

harmonická krajina dlouhodobě utvářená pásmo velmi přísné
ochrany krajinného rázu
s vysokými estetickými hodnotami

pásmo přísné ochrany
krajinného rázu

−

zahrnuje ucelené, výrazně hodnotné
urbanistické soubory a objekty s vysokou
mírou autenticity

−

území se zachovalou historickou
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strukturou členění kulturní krajiny
−

území s mimořádnou dynamikou
modelace terénu a zachovalou kulturní
krajinou

−

území s mimořádným spolupůsobením
a vazbami mezi jednotlivými
krajinotvornými prvky (terén, voda,
vegetace a zástavba), území pohledově
a krajinářsky významná

Pásmo B – krajina −
kulturní

harmonická krajina částečně narušená
způsobem hospodaření

−

území s částečně zachovalou historickou
strukturou členění kulturní krajiny

−

zahrnuje hodnotné urbanistické soubory
s objekty tradiční zástavby

Pásmo C – krajina −
výrazněji změněná
lidskou činností
−

nejednotný charakter zástavby, výrazně
narušující typický ráz krajiny

−

pásmo přísné ochrany
krajinného rázu

pásmo kultivace

rušivé zásahy do pohledově
exponovaných lesních porostů související
s výstavbou velkých sportovních areálů
velké nečleněné plochy polí

Studie (Brychtová, 2003) stanovuje základní principy a doporučení ochrany
krajinného rázu území. Při posuzování nových záměrů je vhodné respektovat základní
rozlišení na krajinu přírodní, přírodě blízkou a krajinu kulturní. Je vhodné respektovat
prostorové vztahy v krajině – horizonty, panoramata sídel, vztah sídla a volné krajiny.
Pro posouzení nových záměrů využívat místa výhledů.
Nově uvažované záměry by měly vždy zohlednit únosnost území a vliv na krajinu
a přírodu. V současné době nejvíce ohrožuje typický ráz krajiny nová zástavba a nevhodné
rozšiřování sídel a stále se zvyšující nároky na sportovní aktivity.

A.5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNÍHO
PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM
NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI
Je navrženo malé rozšíření několika stávajících návrhových ploch bydlení, které se
nacházejí v evropsky významné oblasti Krkonoše, popř. v ptačí oblasti Krkonoše.
Uplatněním změny by došlo k drobnému navýšení záboru chráněných evropských
stanovišť, zejména stanoviště 6510 – ovsíkové louky a stanoviště 6520 – horské trojštětové
louky, popř. by mohl být zasažen biotop chráněného druhu ptačí oblasti chřástala polního.
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Významnost tohoto zásahu pro stav lokalit soustavy NATURA 2000 je podrobně
vyhodnocena v části B.
Nejvýznamnější změnou je prodloužení lanovky LA02 v UO 7 Horní Domky. Návrh
je situován do prostoru EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Hlavním problémem současnosti
ve vztahu k národnímu parku i lokalitám soustavy NATURA 2000 je plošná změna využití
území, ke které dochází v posledních desetiletích. Tradiční výroby byly z velké části
uzavřeny, naopak dochází k výraznému nárůstu komerčních sportovních a turistických
aktivit, které jsou spojeny s přímými zásahy do cenného přírodního prostředí (budování
lanovek, vleků a sjezdovek ubytovacích kapacit), ale i vlivy vyvolanými provozem těchto
zařízení i zvyšující se návštěvností. Podrobně je vliv nových ploch sportu a rekreace
hodnocen v části B.

A.6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ ÚPD, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH
A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH
Změna č. 2 je navržena jako jednovariantní.
Předmětem hodnocení jsou nově navržené plochy s různým způsobem využití, oproti
platnému ÚP, popř. změny stávajících ploch, pokud dochází k rozšiřování zastavitelných
ploch nebo ploch s funkčním využitím, které by mohlo negativně ovlivnit životní prostředí,
viz kapitola A.1. Nejsou hodnoceny změny zohledňující aktuální stav v území.
Hodnocení vlivů na životní prostředí se zabývá zejména vlivem na přírodní prostředí
a krajinný ráz, což jsou vlivy, které je možné na úrovni ploch s konkrétním způsobem využití
relativně dobře hodnotit. Další vlivy jsou posuzovány jednotlivě v případě potřeby. Některé
vlivy ovšem na úrovni územního plánu hodnotit nelze, posouzení vlivu ÚP na životní
prostředí nenahrazuje případné posuzování projektové.
Kromě provedeného hodnocení jsou součástí i podmínky využití, popř. opatření
k minimalizaci vlivu. Podmínky uplatnitelné na úrovni územního plánu jsou shrnuty
v kapitole A.7. Případné další podmínky a připomínky slouží pro budoucí investory nebo
dotčené orgány státní správy pro orientaci v hlavních problémech ochrany životního
prostředí při přípravě konkrétních záměrů.
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Metody hodnocení – přírodní poměry
Všechny plochy se změnou funkčního využití byly podrobeny terénnímu průzkumu
v červnu až srpnu 2013. Průzkum na všech lokalitách byl zaměřen na identifikaci vegetační
jednotky (v obecné rovině), zjištění přírodních biotopů ve smyslu Příručky hodnocení
biotopů (Grulich a kol., 2008). Byly zapsány dominantní druhy a druhy významnější
z hlediska ochrany, popř. z hlediska identifikace typu biotopu. K hodnocení typu a kvality
přírodních biotopů byla použita část nové Metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů
(Lustyk, Guth 2010).
Přírodní biotop je definován jako typ přírodního, přirozeného nebo polopřirozeného
území, které je vymezeno geografickými charakteristikami a charakteristikami živé a neživé
přírody. Biotop charakterizují vlastnostmi ekotopu, fyziognomie a druhové složení vegetace.
Pro účely této práce jsou použity hodnotící parametry, které se zabývají „kvalitou“
přírodních biotopů (stavem z hlediska ochrany). Jedná se o: reprezentativnost, degradaci
(D), regionální hodnocení (RH), stav z hlediska typických druhů (TD) a stav z hlediska
struktury a funkce (SF).
Reprezentativnost
Vyjadřuje, jak sledovaný biotop odpovídá popisu podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý
ed., 2001). Je vyjádřena míra vyhraněnosti, resp. přechodnosti k jiné jednotce.
Typ reprezentativnosti

Popis

V- vyhraněný biotop

odpovídá katalogu biotopů

P – přechodný biotop

výrazný výskyt druhů dvou biotopů

F – obtížně klasifikovatelný příslušnost k uvedenému biotopu je nezřetelná, není jasná
biotop
příslušnost k jinému biotopu
W – degradovaný biotop

velmi narušený biotop na hranici k člověkem vytvořeným
nebo zcela přeměněným biotopům

Degradace (D)
Vlastnost, která vyjadřuje míru antropogenní degradace biotopu, přímé i nepřímé.
Zohledňuje se míra různých antropogenních vlivů, přítomnost synantropních a kulturních
druhů, eutrofizace, stav obhospodařování a antropického ovlivnění ekotopu.
Stupně degradace

Popis

0

biotop bez zřetelných projevů degradace

1

mírná degradace

2

střední degradace

3

silná degradace

Mgr. Pavel Bauer
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Hodnocení biotopu v regionálním kontextu (RH)
Jedná se o hodnocení biotopu, kde je zohledněn subjektivní názor posuzovatele.
K hodnocení se používá „školní stupnice“ 1-4 (bez stupně 5), přičemž biotop je známkován
podle své kvality a hodnocena je jeho celková vzácnost a ohrožení. Uvažuje se především:
- vzácnost ve fytogeografickém okrese (základní jednotka fytogeografického členění
ČR - vymezuje území na základě floristické podobnosti), výskyt na hranici rozšíření
v ČR apod.,
- výskyt zvláště chráněných a ohrožených či fytogeograficky významných druhů,
- biotop pozoruhodný z hlediska výškové stupňovitosti, tj. nadmořské výšky,
- pozoruhodný typ z hlediska fytocenologie vyžadující další zkoumání,
- vysoce reprezentativní typ určité fytocenologické asociace (základní jednotka
rostlinných společenstev).
Hodnocení stavu biotopu z hlediska typických druhů (TD)
Jedním z parametrů zachovalosti a kvality biotopu je určení jeho stavu na základě
typických druhů, které jsou pro každý biotop stanoveny v dodatku použité metodiky
„Typické druhy - dodatek metodiky aktualizace vrstvy mapování“ (Grulich a kol., 2007).
Typické druhy se v daném biotopu vyskytují zpravidla častěji než v jiných biotopech. Jejich
přítomnost spolu s dalšími vlastnostmi biotopu ukazuje celkově „kvalitu“ daného biotopu stav z hlediska ochrany. Typické druhy se dělí na bazální a specifické.
Bazální druhy mají širší ekologickou amplitudu, jsou to druhy konstantní
a dominantní, ale také některé druhy diagnostické, které jsou však zároveň početné anebo
pokryvné. Vytvářejí „fyziognomický matrix“ porostů a jejich přítomnost je v případě
absence specifických druhů nutná nebo dostatečná k určení (klasifikaci) biotopu.
Specifické druhy mají rozhodující význam pro hodnocení kvality biotopu. Jde
především o specialisty, druhy diagnostické, druhy diferenciální, druhy regionálně
významné či obecně vzácné a pro kvalitu biotopu významné apod.
Pro každý biotop je stanoven minimální počet druhů, který je nutné prokázat
pro klasifikaci z hlediska typických druhů.
Stupně stavu stanoviště z hlediska výskytu typických druhů:
Stupeň

Charakteristika

P - příznivý stav

Jsou přítomny druhy specifické v dostatečném množství. Pro
rozhodnutí o stavu biotopu je podstatný poměr počtu druhů zjištěných
k potenciálně možným očekávaným.

MP - méně příznivý

Jsou přítomny i bazální ale i specifické druhy, leč v malém množství
(jeden až několik).

N - nepříznivý

Jsou přítomny pouze bazální druhy.

Pozn.: počet typických druhů v biotopu, který odpovídá příznivému/méně příznivému stavu, je pro jednotlivé
biotopy různý a uveden jednotlivě pro konkrétní biotopy.
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Kvalita přírodních biotopů z hlediska ochrany je v některých případech uváděna
v členění na kvalitu I (kvalitní segmenty) a kvalitu II (méně kvalitní segmenty) dle Příručky
k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy NATURA 2000
(Chvojková a kol., 2011)
Hodnocení stavu biotopu z hlediska struktury a funkce
Stav struktury a funkcí biotopu může být příznivý (P), méně příznivý (MP)
a nepříznivý (N). Je to syntetické kritérium, zohledňuje se zejména vertikální i horizontální
struktura, zastoupení dominant, přiměřenost managementu, míra degradace apod.
V odůvodněných případech byl pořízen seznam významných, resp. dominantních
druhů rostlin. V případě druhů zvláště chráněných zákonem nebo ohrožených, je uveden
stupeň ochrany/ohrožení symbolem za názvem druhu:
§1 – druh chráněný podle zákona č. 114/1992 Sb., kategorie kriticky ohrožený,
§2 – druh chráněný podle zákona č. 114/1992 Sb., kategorie silně ohrožený,
§3 – druh chráněný podle zákona č. 114/1992 Sb., kategorie ohrožený,
C1 – druh z červeného seznamu rostlin (ČSR) ČR, stupeň kriticky ohrožený,
C2 – druh z červeného seznamu rostlin ČR, stupeň silně ohrožený,
C3 – druh z červeného seznamu rostlin ČR, stupeň ohrožený,
C4a – druh z ČSR ČR, vzácnější, vyžadující další pozornost – méně ohrožený.
V některých případech je za jménem taxonu orientačně uvedena pokryvnost podle
Braun-Blanquetovy stupnice abundance a dominance podle curyšsko-montpelliérské školy.
r - druh velmi vzácný, jen 1-3 drobné exempláře
+ - druh vzácný, jeho pokryvnost je nižší než 1 %
1 - druh drobný a početný, nebo velký a vzácný, s pokryvností 1 - 5 %
2 - druh drobný a velmi početný, nebo velký a roztroušený, s pokryvností 5 - 25 %
3 - druh hojný, s pokryvností 25 - 50 %
4 - druh silně dominující, s pokryvností 50 - 75 %
5 - druh pokrývající téměř celou plochu, s pokryvností 75 - 100 %
Upozornění: uvedené použití pokryvnosti je orientační, nejedná se o fytocenologický snímek na místě s přesně
danou velikostí.

Metodika hodnocení vlivu na krajinný ráz
Vliv na krajinný ráz je orientačně hodnocen v případě, že bylo zřejmé riziko
ovlivnění. V případě nejistot může být uvedeno doporučení zvážit provedení hodnocení
podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro navazující stupně
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přípravy. Jedná se zejména o případy umísťování staveb do volné krajiny, popř. na okraje
zástavby, o podstatné ovlivnění významné krajinné a sídelní struktury.

A.6.1. Hodnocení vlivů jednotlivých funkčních ploch
V této kapitole jsou pro jednotlivé funkční plochy uvedené hlavní vlivy plánovaného
funkčního využití, zejména vliv na přírodní prostředí a krajinný ráz. Ostatní vlivy jsou
komentovány souhrnně v kapitole A6.2.
4-444 – plochy bydlení – individuální venkovské
Převážná část stávající zastavitelné plochy včetně navrhovaného rozšíření o 112 m2
jsou pokryty kulturním degradovaným trávníkem s Dactylis glomerata (srha říznačka) 2,
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2, Trisetum flavescens (trojštět žlutavý). Louka není
zřejmě již delší dobu sekaná a degradace pokračuje. O přírodní biotop se v současnosti
nejedná. Pouze podél západní hranice (stávající části plochy) je pás přírodě blízké louky typu
T1.2 – horské trojštětové louky (pozemek 1770/1 a 1775/10 –JZ výběžek). Tento pás v šířce
10 m je vhodným způsobem kosen a je kvalitní z hlediska ochrany. Význačný je zejména
hojný výskyt Phyteuma nigrum (zvonečník černý), dle červeného seznamu vyšších rostlin se
jedná o kategorii C3. Vliv rozšíření plochy (o cca 2 m při severní hranici) je zanedbatelný,
oproti stávající situaci se podstatně nemění. Vymezení zastavitelné plochy na kvalitní části
přírodní louky Změna č. 2 podstatně nemění (nezhoršuje). Je možné pouze pro fázi projektu
doporučit realizovat objekt ve východní části funkční plochy a zachovalý fragment
přírodního biotopu T1.2 – horské trojštětové louky zachovat v přírodě blízkém stavu.

Zjištěné druhy (zachovalý úzký pás):
Alchemilla sp. (kontryhel) 1
Bistorta major (rdesno hadí kořen) +
Cardaminopsis halleri (řeřišničník Hallerův) +
Carex pallescens (ostřice bledavá) +
Festuca rubra agg. (kostřava červená) 3
Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá) 2
Knautia arvensis (chrastavec rolní) +
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) 2
Luzula campestris agg. (bika ladní) +
Nardus stricta (smilka tuhá) r
Phyteuma nigrum (zvonečník černý) + /C3
Phyteuma spicatum (zvonečník klasnatý) +
Pimpinella major (bedrník větší) +
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Ranunculus acris (pryskyřník prudký) 3
Trifolium repens (jetel plazivý) 2
T1.2 – horské trojštětové louky (zachovalejší část)
Reprezentativnost

V P

F

W T1.1 – mezofilní ovsíkové louky

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických
druhů

P

MP N

Stav z hlediska
struktury a funkce

P

MP N

Malá plocha

Zjištěno 5 spec. druhů

4-450 – plochy bydlení – individuální venkovské
Na ploše je poměrně produkční mezofilní trávník typu T1.1 – mezofilní ovsíkové
louky. Uplatňují se Alopecurus pratensis (psárka luční), Dactylis glomerata (srha říznačka),
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) 2, Alchemilla sp. (kontryhel) 1, Ranunculus acris
(pryskyřník prudký) 1, Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 1, Anemone nemorosa
(sasanka hajní) 1, Luzula campestris agg. (bika ladní) +, Cardaminopsis halleri (řeřišničník
Hallerův), Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá) 1. Kvalita přírodního biotopu je mírně
podprůměrná. Rozšíření plochy o 302 m2 je z hlediska záboru přírodního biotopu
zanedbatelné. Na další složky životního prostředí nebude mít rozšíření zastavitelné plochy
žádný vliv.
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
Reprezentativnost

V P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3-4

4

Stav podle typických
druhů

P

MP N

Stav z hlediska
struktury a funkce

P

MP N

doseté

Zjištěn 1 běžný spec. druh, druhově chudé

5-510 – plochy bydlení – individuální venkovské
Dojde k rozšíření stávající zastavitelné plochy o 1289 m2, což bude znamenat využití
přítomných pozemků samostatně pro výstavbu (navržené jsou celkem 3 RD). Na stávající
ploše se vyskytuje poměrně kvalitní přírodní biotop T1.2 – horské trojštětové louky.
V rozšířené části je zčásti patrná degradace. Vliv rozšíření lze hodnotit spíše jako méně
Mgr. Pavel Bauer
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významný, bude se totiž týkat zbytkového pásu, jehož význam by byl po využití stávající
zastavitelné plochy velmi malý.
Z hlediska ochrany krajinného rázu patří plocha do pásma B – krajina kulturní
(Brychtová, 2003). Navýšení rozlohy plochy umožní vytvořit samostatné stavební parcely
z pozemků 675, 685 a 698/2. Kapacita zastavění plochy se oproti stávajícímu ÚP podstatně
nemění. Dle části A Změny č. 2 se na funkční ploše plánují 3 RD, z toho jeden o dvou
bytových jednotkách, což bude platit patrně pro část pozemku 698/1. Navrhovaná plocha
k dílčímu rozšíření je umístěna v pohledově méně exponovaném prostoru. Z hlediska
aktuálních hodnot krajinného rázu se jedná o prostor s větším počtem novějších objektů.
Na projektové úrovni je potřeba řešit komplexně pro celou funkční plochu umístění objektů
tak, aby vliv na strukturu zástavby byl co nejmenší (dle konkrétního návrhu zvážit potřebu
projektového posouzení vlivu na krajinný ráz).
Zjištěné druhy (zachovalejší část):
Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá) 2
Festuca rubra agg. (kostřava červená) 3
Crepis mollis s.lat. (škarda měkká) 1
Anemone nemorosa (sasanka hajní)
Potentilla erecta (mochna nátržník) r
Bistorta major (rdesno hadí kořen) 2
Listera ovata (bradáček vejčitý) r /C4a
Geranium sylvaticum (kakost lesní) 2
Pimpinella major (bedrník větší) +
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) +
Phyteuma spicatum (zvonečník klasnatý) +
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) +
Luzula campestris agg. (bika ladní) +
T1.2 – horské trojštětové louky (zachovalejší část)
Reprezentativnost

V P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických
druhů

P

MP N

Stav z hlediska
struktury a funkce

P

MP N
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5-518 – plochy bydlení – individuální venkovské
5-519 – plochy bydlení – individuální venkovské
Na ploše 5-518 je dosti eutrofní část louky s Aegopodium podagraria (bršlice kozí
noha), Geranium sylvaticum (kakost lesní), Alopecurus pratensis (psárka luční), Dactylis
glomerata (srha říznačka). Jedná se o přírodní biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové louky s vyšší
mírou degradace. Na vzdálenějším okraji od komunikace (v prostoru rozšíření plochy) je
kvalita louky lepší a odpovídá stavu na ploše 5-519. Plánované rozšíření plochy bude
směrem od příjezdové komunikace o 220 a 371 m2. Jedná se o přechodný typ biotopu T1.1
k biotopu T1.2 – horské trojštětové louky. Rozšíření je v obou případech z hlediska záboru
přírodního biotopu zanedbatelné.
Vlivy na další složky životního prostředí budou zanedbatelné. Dle dokumentace SEA
ke konceptu ŽP Rokytnice n.J. (Bauer, 2006), byl vyhodnoceno dílčí ovlivnění krajinného
rázu, které bylo doporučeno tolerovat. Změna č. 2 ÚP v tomto směru se vliv nemění.
Zjištěné druhy:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 1
Alchemilla sp. (kontryhel) 1
Alopecurus pratensis (psárka luční) +
Bistorta major (rdesno hadí kořen) 1
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) r
Festuca rubra agg. (kostřava červená) 3
Geranium sylvaticum (kakost lesní) r
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) +
Pimpinella major (bedrník větší)
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) 2
Rumex acetosa (šťovík kyselý) 1
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) +
Trifolium repens (jetel plazivý) 2
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 2
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky (plocha 519)
Reprezentativnost

V P

F

W T1.2 – horské trojštětové louky

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

P

MP N

P

MP N

Stav podle typických
druhů
Stav z hlediska
struktury a funkce
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5-534 – plochy bydlení – individuální venkovské
Svažitá plocha se rozšiřuje o pozemek v nivě potoka o 770 m2. Jedná se aktuálně
o nezpevněnou manipulačně-odkladovou plochu. Významnější přírodní prvky bioty se
nevyskytují. Jedná se o VKP – údolní niva v bezprostřední blízkosti potoka. S ohledem na to,
že v okolí se jedná o zastavěné území, lze rozšíření plochy tolerovat pro účel splnění
minimální plochy stavebního pozemku. Stávající morfologii nivy neupravovat navážkami.
Další vlivy se v důsledku rozšíření plochy nemění, kapacita plochy je stále 1 RD.
5-597 – plochy bydlení – individuální venkovské
Ve stávající části plochy se uplatňuje degradovaná bylinná vegetace s Urtica dioica
(kopřiva dvoudomá), Anthriscus sylvestris (kerblík lesní), Myrrhis odorata (čechřice vonná),
Senecio ovatus (starček Fuchsův), Angelica sylvestris (děhel lesní), Geranium sylvaticum
(kakost lesní). V rozšiřované části se jedná o úživnější typ biotopu T1.2 – horské trojštětové
louky s Geranium sylvaticum (kakost lesní) 2, Bistorta major (rdesno hadí kořen) 2,
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) 2, Angelica sylvestris (děhel lesní) +, Anemone
nemorosa (sasanka hajní) 2, Phyteuma spicatum (zvonečník klasnatý) + Pimpinella major
(bedrník větší). Plocha částečně degraduje v důsledku nekosení, kvalitou přírodního biotopu
náleží do skupiny II. Dojde tedy k záboru přírodního biotopu v rozsahu 428 m2.
Počet objektů na ploše se nezmění, bude možné realizovat 1 RD. Rozšíření plochy je
formální, intenzita využití území se nemění, změna vlivu bude zanedbatelná.
5-Z2/1 – plochy bydlení – individuální venkovské
Jedná se o plochu soukromé zahrádky u RD se záhony. Vymezení zastavěného území
by znamenalo zohlednění stavu v území podobně jako u RD čp. 463 (severně) Vliv
na přírodní prostředí bude minimální.
Velikost plochy nedosahuje minimální rozlohy pro samostatný stavební pozemek
pro plochy BV. Na sousedním stavební pozemku zasahuje obytný objekt až bezprostředně
k hranici pozemku. Umístění objektu odpovídající tvaru a prostorové orientaci okolních
objektů se jeví jako problematické, hrozí výrazné zhuštění zástavby a nevhodné ovlivnění
krajinného rázu. (Případné rozšíření této části pozemku západním směrem kvůli
vhodnějšímu umístění objektu se jeví jako možné.) Je třeba zvážit potřebu projektového
posouzení konkrétního návrhu.
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6-606 – plochy bydlení – individuální venkovské
Na stávající i rozšiřované ploše je přírodní biotop T1.2 – horské trojštětové louky
s lesními prvky (okraj lesa). Plocha není kosena, dochází tím k degradaci. Kvalitou biotop
náleží do skupiny II. Vliv rozšíření plochy o 157 m2 je zanedbatelný.
Zjištěné druhy:
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 2
Bistorta major (rdesno hadí kořen) 2
Cirsium heterophyllum (pcháč různolistý) 2
Geranium sylvaticum (kakost lesní) 1
Holcus mollis (medyněk měkký) 3
Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá) 2
Luzula luzuloides (bika hajní) r
Melampyrum pratense (černýš luční) +
Nardus stricta (smilka tuhá) r
Potentilla erecta (mochna nátržník) +
Rubus sp. (ostružiník) 1
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 1
Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka) 1
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 1
T1.2 – horské trojštětové louky (zachovalejší část)
Reprezentativnost

V P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3-4

4

Stav podle typických
druhů

P

MP N

Stav z hlediska
struktury a funkce

P

MP N

Absence managementu

Zjištěny 2 spec. druhy

7-Z2/2 – plochy bydlení – individuální venkovské
Navrhovaná plocha zahrnuje upravenou (vytvořena rovina) manipulační a parkovací
plochu a prudký svah nad objektem s degradovanou bylinnou vegetací pasekového
charakteru a místy s nálety dřevin. Jedná se o formální vymezení zastavitelného území okolo
stávajícího objektu bydlení, vliv lze vyloučit.
9-998 – plochy bydlení – individuální venkovské
Plánované rozšíření plochy o 323 m2 určené pro jeden RD využití nemění, navýšení
záboru kulturní louky je zanedbatelné. Vliv na krajinný ráz se malým rozšířením plochy
nijak nemění.
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Z71, Z72, Z74 - koridor zimního sjezdového lyžování
LA02 – lanová dráha
Jedná se o úzký pás vzrostlé smrkové kultury mezi stávající sjezdovkou a vlekem
(Z71, Z72), který bude sloužit pro vedení dílčího úseku nové lanovky. Pruh lesa je
nepravidelné šířky, má tvar protáhlého trojúhelníku až lichoběžníku, přičemž nejširší místo
má šířku cca 40 m. Porost je z velké části bez podrostu, nejedná se o přírodní biotop, popř. by
bylo možné o třtinové smrčině místy uvažovat ovšem s nejvyšší mírou degradace
a reprezentativností W. Izolovaný pás lesa neplní plnohodnotně funkce lesa. S ohledem na
to, že se jedná o izolovanou enklávu, nedojde v případě pokácení k otevření porostní stěny.
Zásah by neměl mít vliv na stabilitu okolního lesa.
Realizace výstupní stanice (Z74) zasáhne maloplošně přírodní biotop L9.1 - horské
třtinové smrčiny. Jedná se o mladší nezapojené porosty smrku.
Zjištěné druhy (E3, E2):
Picea abies (smrk ztepilý) 3-4
E1:
Avenella flexuosa (metlička křivolaká) +, v horní části až 2
Blechnum spicant (žebrovice různolistá) r
Calamagrostis villosa (třtina chloupkatá), v horní části 3
Galium saxatile (svízel hercynský) 2
Gentiana asplepiadea (hořec tolitovitý) +
Homogine alpina (podbělice alpská) +
Luzula luzuloides (bika hajní) r
Luzula pilosa (bika chlupatá) r
Lycopodium clavatum (plavuň vidlačka) r /C3
Melampyrum pratense (černýš luční) +
Molinia caerulea (bezkolenec modrý) r
Trientalis europaea (sedmikvítek evropský) +
Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka) 2
L9.1 - horské třtinové smrčiny
Reprezentativnost

V P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických
druhů

P

MP N

Stav z hlediska
struktury a funkce

P

MP N
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Při okrajích plochy (při výstavbě i v prostoru sjezdovky) budou dotčeny přírodní
biotopy T8.3 - brusnicová vegetace skal a drolinA4.1 – subalpínské vysokostébelné trávníky.
Výstupní stanice je navržena poměrně blízko evidovanému výskytu sýce rousného – druhu
zvláště chráněného v kategorii silně ohrožený. Vliv na tyto prvky je podrobně zpracován
v části B, protože se jedná zároveň o předměty ochrany EVL Krkonoše a PO Krkonoše.
Součástí uvedených biotopů je řada zvláště chráněných a ohrožených druhů, které
mohou být zejména při výstavbě zasaženy. Při šetření (Bauer, Krahulec, 2012) byly v blízkém
okolí zjištěny: Campanula bohemica (zvonek český) C2, §2, Gentiana asplepiadea (hořec
tolitovitý) C3, §3, Hieracium aurantiacum (jestřábník oranžový) C3, Hieracium glomeratum
(jestřábník klubkatý) C4a, Lycopodium clavatum (plavuň vidlačka) C3. Riziko ovlivnění
odpovídá vlivu na biotop, viz část B. Pro velikost ovlivnění bude významná zejména fáze
výstavby, kterou nelze na úrovni ÚP podrobně hodnotit.
Záměr prodloužení lanovky LA02, včetně vymezených zásahů do lesa, je v celém
rozsahu ve III. zóně ochrany KRNAP. Horní výstupní stanice dosahuje k hranici II. zóny
ochrany. Vliv dílčího odlesnění na krajinný ráz nebude výrazný, protože se rozšíří stávající
lesní průsek pro sjezdovku, a to u dolního okraje lesa, kde průsek působí do určité míry jako
přirozená luční enkláva na nepravidelném okraji lesa. Vykácen bude oddělený fragment
protáhlého tvaru. Negativní vliv bude mít objekt samotné lanovky, a to v závislosti na typu
použité technologie, což lze posoudit až na úrovni projektu. Lanovka bude představovat
liniový technicistní prvek v rámci přírodního lesního prostředí, který se v krajinné scéně
uplatní o něco výrazněji než vlek. Nejvýznamnějším prvkem s potenciálem pro narušení
krajinného rázu bude výstupní stanice, a to z důvodu hmoty i z důvodu výraznější
viditelnosti. Na úrovni územního plánu byl vliv vyhodnocen jako mírný negativní.
Na projektové úrovni bude třeba najít optimální technické řešení i vhodné umístění výstupní
stanice. (Nelze vyloučit potřebu využít pro výstupní stanici stávající konečnou vleku.)
Z73 - koridor zimního sjezdového lyžování
Dojde k dílčímu zásahu do okraje lesa. Jedná se o protáhlý okraj kulturní smrčiny.
S ohledem na malou rozlohu plochy (360 m2) bude vliv na přírodní prostředí v důsledku
uvedeného zásahu zanedbatelný. Rovněž lze vyloučit vliv na krajinný ráz, nepatrné rozšíření
stávající sjezdovky nebude v krajinné scéně v podstatě zjistitelné.
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A.6.2. Vyhodnocení vlivů ÚP na další složky životního prostředí
Vliv na ZPF a PUPFL je v podobě záborů podrobně zpracován v textové části Změny
č. 2. Zábor ZPF bude velmi malý. V případě rozšiřování zastavitelných ploch bude zábor
navýšen o 0,424 ha, a to V. třídy ochrany ZPF. Dvě nově navržené plochy zastavitelné mají
dohromady rozlohu 0,1613 ha a náleží rovněž do V. třídy ochrany ZPF.
V případě PUPFL Změna č. 2 nepovažuje rozšíření sjezdovky v prostoru lesa za zábor
PUPFL, ale navrhuje trvalé omezení PUPFL – „bezlesí“ v rozsahu 1,0581 ha. Jedná se o 4
drobnější zásahy při okrajích stávající modré a červené sjezdovky na západním okraji areálu
sjezdovek Lysé hory. Drobné zásahy v některých případech již fragmentovaných částí lesa se
považují za akceptovatelné.
Návrhy na drobné úpravy využití území Rokytnice n.J. nebudou znamenat fakticky
žádné změny z hlediska vlivu na veřejné zdraví. Nedojde k ovlivnění např. kvality ovzduší
ani hlukové situace.
Vliv na vody se může projevit odlesněním z důvodu budování sjezdovek.
Navrhované změny odlesnění (Z71-74) o celkové velikosti cca 1 ha lze v rámci řešeného
území považovat na úrovni ÚP i bez konkrétních výpočtů za nevýznamné pro urychlení
povrchového odtoku. Rozsáhlejší zásah počítající s odlesněním cca 5 ha pro sjezdovku
s dolní stanicí na Ručičkách nebyl nakonec do Změny č. 2 zařazen.
Další vlivy na životní prostředí lze vyloučit.

A.6.3. Vyhodnocení požadavků stanoviska k návrhu zadání Změny č. 2

Posouzení kapacity lanových drah, vleků, sjezdových tratí vzhledem
k únosnosti území.
Změna č. 2 řeší prodloužení lanovky LA02 (náhrada za vlek) o 450 m na rozšířeném
správním území Rokytnice n.J. Záměr náhrady vleku lanovkou počítal s úpravou v celé
délce vleku, ovšem protože část tohoto záměru byla mimo řešené území, nemohla být
v rámci ÚP Rokytnice n.J. v roce 2006 zohledněna. Při posouzení únosnosti území
a souvislostí s návaznostmi na dopravní infrastrukturu apod. (viz následující podkapitola)
musel být záměr zohledněn jako celek již v roce 2006. Nově se doplňují zejména vlivy
konkrétního územního střetu. Stávající přepravní kapacita 900 osob/hod se zvýší
na cca 2000 osob/hod, což představuje zvýšení přepravní kapacity o 1100 osob/hod.
Prodloužení lanovky o 450 m představuje zvýšení kapacity areálu formálně přibližně
o 100 osob (cca 25-30 aut), což je v rámci celkové kapacity řešeného území nevýznamné.
Do Změny č. 2 nebyla po úpravě zařazena sjezdovka a vlek s dolní stanicí na Ručičkách,
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o které se původně uvažovalo před vydáním stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje
k návrhu zadání Změny č. 2. Z uvedeného důvodu je drobné navýšení kapacity sportovního
areálu z hlediska změny únosnosti území nevýznamné.

Prověření dopravní návaznosti navržených sjezdových tratí včetně řešení
parkování.
Změna č. 2 plánuje pouze drobné navýšení kapacity lanových dopravních zařízení
(LDZ) a sjezdovek, viz předcházející odstavec. Nové sjezdovky ani nové LDZ budovány
nebudou. V prostoru sjezdových tras na Lysé hoře je navrhováno prodloužení schválené
(dle stávajícího ÚP) výměny vleku lanovkou LA02 o 450 m a drobné rozšíření stávajících
sjezdovek do velikosti 1 ha. Důvodem je dílčí rozšíření správního území Rokytnice
nad Jizerou o část, která dříve patřila k Harrachovu. S tímto záměrem se počítalo již
při přípravě ÚP v letech 2005-2006, dolní nástupní část záměru se nemění. V době
zpracování ÚP se nejednalo v horní části lanovky LA02 o řešené území Rokytnice n. J., záměr
tak nemohl být v hodní části zohledněn v ÚP Rokytnice n.J. Územní plán je proto ve stávající
podobě připraven na prodloužením lanovky LA02, a to včetně dopravní návaznosti
a parkovacích kapacit (parkování, resp. parkovacích míst). Prodloužení lanovky LA02 tak
nevyžaduje budování související dopravní infrastruktury (včetně parkovišť). Změna č. 2
plochy dopravní infrastruktury nenavrhuje.

Posouzení ekonomických aspektů a společenských pozitiv u záměrů sportu
a rekreace a vzájemné porovnání s negativním vlivem na složky životního prostředí,
včetně hydrologické bilance, vydatnosti zdrojů pro zasněžování
Jak již bylo výše uvedeno Změna č. 2 nakonec počítá (pro rozvoj sportovních areálů)
pouze s prodloužením lanovky LA02, čímž bude nahrazen stávající vlek. Stávající vlek
v době zpracování územního plánu Rokytnice nad Jizerou (2005-2006) zasahoval horní částí
na uzemí Harrachova, proto nemohl být celý záměr v ÚP zohledněn. Změna č. 2 řeší
formální ucelení tohoto záměru, když došlo k rozšíření správního území Rokytnice tak,
že celý stávající vlek do něj zasahuje.
Oproti stávajícímu územnímu plánu se ekonomické aspekty podstatně nemění.
Kapacita sjezdovky se zvýší o cca 100 osob, což může činit přímo na obratu provozovatele
cca 50.000 Kč za den. Další ekonomicky obtížněji vyčíslitelný efekt souvisí s doprovodnými
službami jako je stravování a ubytování. Podstatné ovšem je, že teprve zapracování celého
záměru výměny vleku (tedy i část řešenou ve Změně č. 2) vytváří předpoklady pro faktickou
realizaci záměru na úrovni projektu.
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Negativní vliv záměru prodloužení lanovky LA02 bude relativně malý, protože
využívá stávající trasy vleku. Záměr není spojen s potřebou budování nových sjezdovek,
pouze v horní části u plánované výstupní stanice a pod touto stanicí je navrženo dotčení
úzkého pásu lesa (okolo 1 ha). Důvodem jsou větší prostorové nároky lanovky a rozšíření
sjezdovky s ohledem na vyšší přepravní kapacitu lanovky oproti vleku. Změny
v hydrologické bilanci tak budou velmi malé. Plocha sjezdových tratí se zvyšuje minimálně,
takže nároky na spotřebu vody pro zasněžování se v podstatě nezmění. Oproti situaci, kdy je
budován celý záměr, je poměr ekonomického efektu a negativního vlivu větší (příznivější).

Posouzení dopadu na veřejné zdraví zejména z hlediska hlukové a imisní
zátěže vzhledem ke stávajícím i nově navrženým plochám (u lyžařských vleků,
zasněžování, dopravy apod.)
Jak výše uvedeno ve Změně č. 2 dochází k redukci záměrů rozvoje sportovních
areálů, o kterých se uvažovalo při vydání stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje
v návrhu zadání. Dochází k doplnění části lanovky LA02, jejíž horní část se nenacházela
při zpracování ÚP v roce 2005-2006 ve správním území Rokytnice n.J. S ohledem na to je
dopravní infrastruktura již tomuto záměru přizpůsobena, další úpravy nejsou potřeba. Hluk
ani emise z dopravy se podstatně nezmění.
Řešený úsek prodloužení lanovky prochází nezastavěným územím. Lanovka jako
celek se oproti stávajícímu územnímu plánu nepřibližuje hlukově chráněným objektům.
Rozšíření sjezdových tratí bude velmi malé, potřeba zasněžování se podstatně nezmění. Dílčí
rozšíření sjezdovek je situováno v odstupu od hlukově chráněných objektů staveb. Změna
č. 2 nebude mít s ohledem na drobné rozšíření ploch sportu a rekreace, které je umístěno
mimo zastavěné území, minimální vliv na hlukovou situaci.
Změna č. 2 nemá na úrovni územního plánu relevantní vliv na veřejné zdraví.

Vyhodnocení z hlediska krajinného rázu (včetně identifikace dominant,
vztahů a měřítka krajiny v řešeném území), ekologické stability krajiny
Změna č. 2 byla posuzována z hlediska vlivu na životní prostředí průběžně
s přípravou změny územního plánu v roce 2013. Vliv na krajinný ráz byl posuzován, a to
i pro původně plánovanou sjezdovku a vlek a s dolní stanicí na Ručičkách. Tento záměr byl
ze Změny č. 2 nakonec vyloučen, byl tedy upraven i vliv na krajinný ráz, který po uvedené
úpravě podstatně menší, viz konkrétně kapitola A.6.1.
Změna č. 2 bude vyžadovat pouze menší zásah do lesa kvůli rozšíření sjezdovky,
která bude mít travnatý povrch. Změny v území se na změně ekologické stability krajiny
projeví minimálně.
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Posouzení dopadu koncepce na ZPF, zejména na vysoce chráněnou
zemědělskou půdu a na PUPFL
Zábory ZPF a PUPFL jsou podrobně zpracovány v textové i grafické části Změny č. 2.
V rámci dokumentace SEA je přehled záborů uveden v kapitole A.6.2.

Posouzení dopadu na prvky ÚSES a průchodnost krajiny pro faunu
Prvky ÚSES nejsou Změnou č. 2 dotčeny. Ukončení lanovky LA02 a plochy Z74 je
navrženo těsně u hranice regionálního biocentra Prameny Labe. K podstatnému ovlivnění
nedojde. Dílčí vliv souvisí s rizikem vyrušování za provozu, viz kapitola A.6.2 a část B.
Průchodnost krajiny pro faunu nebude ovlivněna. Nejvýznamnějším záměrem z hlediska
zásahu do přírodního prostředí je prodloužení lanovky LA02. Jedná se o náhradu stávajícího
vleku a drobné posunutí horní stanice. Provoz bude pouze v zimním období. Uspořádání
krajiny se podstatně nemění, nové migrační překážky nevznikají.

A.7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH
VARIANT A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS
POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ
Změna č. 2 nevymezuje variantní řešení.

Popis použitých metod
Základem pro posouzení Změny č. 2 byla Dokumentace SEA – uzemní plán města
Rokytnice nad Jizerou (Bauer, 2006) a aktuální průzkum plánovaných změn v roce 2013.
Posuzování bylo s ohledem na kvality přírodního prostředí zaměřeno právě na biotu
a případně krajinný ráz. Popis metodických postupů je uveden v úvodu kapitoly A.6.1.
Nejistotou v konkrétním případě lanovky LA02 a plochy Z74 je možnost
vyhodnocení vlivu na přírodní prostředí. Záměr je navržen v cenném přírodním prostředí
na hranici s II. zónou ochrany KRNAP. Mohou být dotčeny ohrožené druhy a společenstva,
u nichž i poměrně malý plošný zásah může znamenat podstatné ovlivnění. Na úrovni
územního plánu nejsou známy některé podrobnosti záměru, např. způsob realizace, popř.
režim provozu apod., které mohou být pro velikost vlivu zejména na přírodní prostředí
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podstatné. Na projektové úrovni je třeba hledat vhodné řešení, které bude mít co nejmenší
vliv na přírodní prostředí a krajinný ráz.
Při posouzení vlivu je vychází z předpokladu je koridory zimního sjezdového
lyžování budou využívány pouze v době sněhové pokrývky. Stejně tak se předpokládá
pouze zimní provoz lanovky LA02, jejíž výstupní stanice má být umístěna na ploše Z74.

A.8. POPIS OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
S ohledem na soulad potřeb ochrany životního prostředí s formálním zpracováním
ÚP je třeba při zohlednění dále uvedených podmínek respektovat podrobnost územního
plánu danou příslušnými předpisy. V případě, že nelze některá opatření na dané úrovni ÚP
zohlednit, je třeba postupovat tak, aby tato opatření byla zohledněna v dalších fázích
územního plánování, popř. na projektové úrovni.
Návrhy opatření jsou věcným podkladem pro návrh stanoviska. Požadavky
na minimalizaci

vlivu

na

životní

prostředí

byly

zohledněny

ve

Změně

č.

2,

protože posuzování vlivů probíhalo současně. Došlo například k úpravě plochy 4-450
a výraznému zmenšení nové sjezdovky Z74 pouze na plochu pro výstupní stanici lanovky.
Další požadavky na úpravu Změny č. 2 se nenavrhují. Návrhy na rozhodování
ve vymezených plochách na úrovni přípravy projektů jsou uvedeny v kapitole A.11.

A.9.
ZHODNOCENÍ
ZPŮSOBU
ZAPRACOVÁNÍ
VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
DO ÚPD A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.
Cíle ochrany životního prostředí byly zapracovány v rámci ÚP Rokytnice n. J. Změna
č. 2 je dílčí změnou, která cíle ochrany životního prostředí podstatně neupravuje (nemění).
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A.10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ZMĚNY
Č. 2 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ukazatele pro sledování vlivu ÚP na životní prostředí upravuje Dokumentace SEA –
územní plán města Rokytnice nad Jizerou (Bauer, 2006). Jako podstatné se jeví zejména
sledování a evidování rozšíření předmětů ochrany, resp. sledování úbytku rozšíření
evropských stanovišť, popř. evropsky významných druhů v EVL Krkonoše a chráněných
druhů v PO Krkonoše.
Jako efektivní se jeví při přípravě složitějších záměrů v rámci přírodního prostředí,
např. výstavby sjezdovek, lanovek a vleků soustavná spolupráce se specialisty na ochranu
přírodního prostředí, a to již od počátečních fází projektové přípravy (výběr technologie,
dílčí umístění prvků záměru apod.).

A.11.
NÁVRH
POŽADAVKŮ
NA
ROZHODOVÁNÍ
VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA
MINIMALIZACE VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•

Změna č. 2 navrhuje většinou dílčí rozšíření ploch bydlení – venkovské individuální.
V těchto případech je třeba se zaměřit na projektové úrovni na umístění objektů,
architektonické řešení včetně použitých materiálů, terénní úpravy apod. Jedním
z podkladů pro výběr projektových řešení by měla být studie Vyhodnocení krajinného
rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (Brychtová,
2003), jakož i zásady vyplývající z plánu péče o národní park.

•

V případě prodloužení lanovky LA02 a související plochy Z74 vyplývá (podle zákona
č. 100/2001 Sb.) potřeba posouzení projektového řešení z hlediska vlivu na životní
prostředí. Vlivy na životní prostředí (přírodní prostředí a krajinný ráz), EVL a PO je
třeba zpřesnit a minimalizovat pro konkrétní projektové řešení. Je vhodné se zaměřit
na technické provedení záměru, umístění výstupní stanice, a způsob a organizaci
výstavy a podmínky pro fázi provozu.
záměru – nové turistické trasy a

V závislosti na vývoji jiného plánovaného

letní provoz lanovky na Lysou horu - je třeba

případně posuzovat kumulaci vlivu s tímto záměrem, popř. dalšími záměry.

Poznámka: Pokud není funkční plocha uvedena, znamená to, že na úrovni ÚP se požadavky
pro rozhodování nenavrhují (neplatí pro obecně formulované požadavky bez konkrétní specifikace
funkční plochy).
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A.12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Dokumentace SEA je zpracována podle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon. Jedná se o posouzení vlivu na životní prostředí Změny č. 2.
Změna č. 2 navrhuje pouze dílčí úpravy ve vyžití území. Jedná se zejména o malé
rozšíření několika stávajících návrhových ploch zastavitelných (BV). Nejvýraznějším
návrhem z hlediska vlivu na životní prostředí je prodloužení lanovky LA02 (náhrada
za vlek) a související dílčí rozšíření stávajících koridorů zimního sjezdového lyžování
v oblasti Lysé hory v rozsahu cca 1 ha. Územní rezerva V2A – vodovodní přivaděč
Harrachov - Rokytnice nad Jizerou nebyla posuzována s ohledem na výklad

MŽP ČR

a MMR ČR.
Vliv navrhovaných úprav Změny č. 2 se dotýká zejména přírodního prostředí. Vliv
dílčího rozšíření ploch bydlení byl vyhodnocen jako zanedbatelný. Rovněž jako
akceptovatelný lokální zásah do lesa byl vyhodnocen vliv menších ploch rozšíření sjezdovek.
V případě prodloužení lanovky LA02 a plochy Z74 se doporučuje záměr dále sledovat s tím,
že na projektové úrovni je třeba vybrat takové projektové řešení, aby vliv na přírodní
prostředí a krajinný ráz byl minimální.
Vliv na krajinný ráz byl pro fázi územního plánu vyhodnocen jako mírný negativní.
Závěr (návrh stanoviska)
Navrhuje se kladné

stanovisko ke Změně č. 2 územního plánu Rokytnice

nad Jizerou. Změna č. 2 nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí
při respektování navržených opatření a požadavků pro rozhodování na vymezených
plochách (kapitoly A.8. a A.11.).
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ČÁST B – VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ÚZEMÍ NATURA 2000
B.1. STRUČNÝ POPIS ZMĚNY Č. 2
Základní údaje o Změně č.2 jsou uvedeny v části A, podrobné informace jsou přímo
v návrhu ÚP. Uvádí se pouze přehled změn funkčního využití území.

Přehled změn dle urbanistických obvodů podléhajících posuzování
UO

Poř. Výměra
číslo
(m2)

Funkce

Počet
RD

Počet
bytů

Z/P/K

4

444

1 224 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

4

450

1 400 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

510

5 705 Plochy bydlení – individuální venkovské

3

4

Z

5

518

1 303 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

519

1 356 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

534

1 692 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

597

1 489 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

5

Z2/1

Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

6

606

1 309 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

7

Z2/2

0

0

Z

7

Z71

3 334 Koridor zimního sjezdového lyžování

K

7

Z72

4 887 Koridor zimního sjezdového lyžování

K

7

Z73

360

Koridor zimního sjezdového lyžování

K

7

Z74

2000

Koridor zimního sjezdového lyžování

K

7

LA02

Prodloužení lanovky

-

9

998

969
644

-

Plochy bydlení – individuální venkovské

1 399 Plochy bydlení – individuální venkovské

1

1

Z

Vysvětlivky : UO – urbanistický obvod, Z/P/K – plochy zastavitelné / přestavby/ změny v krajině

Dále je navržena územní rezerva V2A – Vodovodní přivaděč Harrachov - Rokytnice
nad Jizerou. Protože územní rezervy nejsou dle výkladu MŽP a MMR předmětem
posuzování, rezerva není posuzována.

B.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EVROPSKY
LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH

VÝZNAMNÝCH

B2.1. Soustava NATURA 2000
NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany,
která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu
Mgr. Pavel Bauer,
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rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.
Na území ČR je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými
lokalitami (EVL). Ochrana přírody je v EVL i PO zaměřena na tzv. předměty ochrany.
V rámci EVL se jedná o „evropská stanoviště“ a „evropsky významné druhy“, které byly
vymezeny současně se zařazením lokality do „národního seznamu“.
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je vymezen
pojem NATURA 2000 a definovány další termíny týkající se ochrany této soustavy:
Evropsky významná lokalita (EVL) je lokalita, která významně přispívá k udržení
nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň
jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany nebo k udržení biologické
rozmanitosti biogeografické oblasti. Tato lokalita je zařazena do seznamu lokalit
nacházejících se na území České republiky vybraných na základě kritérií stanovených
právními předpisy Evropských společenství a vyžadujících územní ochranu (národní
seznam), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit významných pro Evropská
společenství (evropský seznam).
Přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (evropská stanoviště) jsou
přírodní stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch typů,
které jsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý
přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených
vlastností nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více z
biogeografických oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy evropských společenství.
Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které jsou na evropském území
členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, za jejichž zachování mají
Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanoveny právními předpisy
Evropských společenství (směrnice Rady 92/43/EHS).
Druhy v zájmu Evropských společenství (evropsky významné druhy) jsou druhy
na evropském území členských států Evropských společenství, které jsou ohrožené,
zranitelné, vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských
společenství. Jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní
územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost,
a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství.
Stavem přírodního stanoviště z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, které
působí na přírodní stanoviště a na jeho typické druhy, jež mohou ovlivnit jeho dlouhodobé
Mgr. Pavel Bauer,
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přirozené rozšíření, strukturu a funkce, jakož i dlouhodobé přežívání jeho typických druhů.
Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud:
- jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou
stabilní nebo se zvětšují a
- specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování,
existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat a
- stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý (viz níže).
Stavem druhu z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, působících na příslušný
druh, které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a početnost jeho populací.
Stav druhu z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud:
- údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě
udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště a
- přirozený areál rozšíření druhu není a zřejmě nebude v dohledné budoucnosti
omezen,
- existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně
velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.
Do řešeného území Rokytnice nad Jizerou zasahuje:
•

EVL Krkonoše (CZ0524044) – vyhlášená nařízením vlády

•

Ptačí oblast (PO) Krkonoše – vyhlášená nařízením vlády

B.2.2. charakteristika evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
EVL Krkonoše (CZ0524044)
Přírodní komplex Krkonoše představuje nejvyšší část středoevropských hercynských
pohoří. Tvoří horský hraniční val mezi Českou a Polskou republikou, státní hranice probíhá
v délce 40 km mezi sídelními útvary Harrachov na západním okraji a Žacléřem
na východním okraji. Výškové rozpětí: 400 m – 1602 m n. m. Rozloha je 54 979,60 ha
a zahrnuje i intravilány obcí.
Území EVL se překrývá s plochou KRNAP (včetně 4. zóny), tzn. jedná se zároveň
o národní park. Zájmové území Rokytnice nad Jizerou leží celé uvnitř EVL.

Mgr. Pavel Bauer,
Březový vrch 737, Liberec XV

36

Hodnocení dopadů na EVL a PO

Změna č. 2 – ÚP Rokytnice nad Jizerou

Předměty ochrany
Evropská stanoviště chráněná v EVL Krkonoše
Kód

Stanoviště

4030

Evropská suchá vřesoviště

4060

Alpínská a boreální vřesoviště

4070*

Křoviny s borovicí klečí
Rhododendretum hirsuti)

4080

Subarktické vrbové křoviny

6150

Silikátové alpínské a boreální trávníky

6230*

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

6520

Horské sečené louky

7110*

Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

8110

Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140

Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem a šťovíkem horským)

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

a

pěnišníkem

Rhododendron

hirsutum

(Mugo-

91D0* Rašelinný les
910E*

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
- hvězdička označuje prioritní stanoviště (dále jsou názvy stanovišť udávány ve zkrácené podobě)

Evropsky významné druhy
1163

Vranka obecná (Cottus gobio)

4094 *

Hořeček český (Gentianella bohemica)

4113 *

Svízel sudetský (Galium sudeticum)

2217 *

Všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica subsp. Sudetica)

4069 *

Zvonek český (Campanula bohemica)

- hvězdička označuje prioritní druhy
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Stručná charakteristika potenciálně dotčených předmětů ochrany
V zájmovém území se nevyskytují všechny předměty ochrany EVL a vyskytujících se
předmětů ochrany není předpoklad u všech potenciálního ovlivnění. Dále se zabýváme
pouze předměty ochrany, u nichž je potenciální možnost ovlivnění provedením Změny č. 2.
Potenciálně dotčené předměty ochrany EVL Krkonoše jsou:
o

stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště

o

stanoviště 6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva (A4.1 – subalpínské
vysokostébelné trávníky)

o

stanoviště 6510 – ovsíkové louky

o

stanoviště 6520 – horské trojštětové louky

o

stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny

o

zvonek český (Campanula bohemica)
4030 - evropská suchá vřesoviště
Vegetace drobných keříčků s převahou Calluna vulgaris (vřes obecný), Vaccinium

myrtillus (brusnice borůvka), Vaccinium vitis-idaea (brusnice brusinka). Přimíšeny jsou
různé druhy trávy, ostřice a širokolistých byliny. Uvedené stanoviště je reprezentováno
přírodním biotopem T8.2B - sekundární podhorská a horská vřesoviště. Kromě výše
uvedených bylin se uplatňují druhy z okolních biotopů např. Avenella flexuosa (metlička
křivolaká), Melampyrum pratense (černýš luční) a Solidago virgaurea (celík zlatobýl zlatý),
Calamagrostis villosa (třtina chloupkatá), Nardus stricta (smilka tuhá), Potentilla erecta
(mochna nátržník). Primární výskyty se nacházejí na skalních hranách a výchozech živinami
chudých hornin. Časté jsou sekundární výskyty po odlesnění. Půdy jsou minerálně chudé.
Při zastínění tato vegetace rychle ustupuje. V Krkonoších k narušování může docházet
sešlapem v důsledku turismu, nadměrným přísunem dusíku (atmosférická depozice, turisté,
umělé zasněžování apod.), zarůstáním stromy.
Celková rozloha stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště v EVL Krkonoše je
cca 21 ha (vypočteno z podkladu SKRNAP).
Stanoviště 6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva (biotop A4.1 – subalpínské
vysokostébelné trávníky)
Stanoviště 6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva představuje v ČR 7
poměrně fyziognomicky i ekologicky odlišných biotopů. V prostoru Lysé hory se jedná
o biotop A4.1 – subalpínské vysokostébelné trávníky. Dominanty v porostu představují
především trávy třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), t. chloupkatá (C. villosa),
Mgr. Pavel Bauer,
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metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), bezkolenec modrý (Molinia caerulea) a lipnice
širolistá (Poa chaixii), k nimž přistupuje větší počet světlomilných druhů bylin. V prostoru
Lysé hory se biotop vyskytuje mj. druhotně na sjezdovkách, jedná se o mozaiky s biotopem
A2.2 – subalpínská brusnicová vegetace, popř. T8.3 - brusnicová vegetace skal a drolin.
Celková rozloha biotopu A4.1. v EVL Krkonoše je 470 ha (vypočteno z podkladu
SKRNAP).
6510 - extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
Jedná

se o extenzivně hnojené,

jedno- až dvojsečné louky s převahou

vysokostébelných travin. Toto stanoviště odpovídá biotopu T1.1 Mezofilní ovsíkové louky.
Typickým znakem ovsíkových luk v této oblasti je přítomnost prvků stanoviště 6520 –
horské trojštětové louky. Hojně se vyskytuje Geranium sylvaticum (kakost lesní), pravidelně
Phyteuma spicata (zvonečník klasnatý) a Cardaminopsis halleri (řeřišničník Hallerův). Obě
stanoviště vytvářejí těžko rozlišitelné přechodné typy. Hlavní rizikové faktory jsou
přehnojování, ruderalizace, opouštění pozemků a následné zarůstání, mulčování sjezdovek,
výstavba (často na kvalitní segmentech na záhumencích).
Celková rozloha stanoviště 6510 – ovsíkové louky v EVL v řešeném území
Rokytnice n.J. je cca 218 ha (dle podkladu SKRNAP).
6520 - horské sečené louky
Jedná se o extenzivně hnojené, pravidelně kosené nebo pasené louky v horských
oblastech. Půdy jsou poměrně dobře zásobené živinami, mírně kyselé až kyselé, mohou být
mělčí až kamenité. Toto stanoviště odpovídá biotopu T1.2 - horské trojštětové louky - středně
vysoké louky. Stanoviště vytváří přechody se stanovištěm 6510 – ovsíkové louky.
Z typických druhů se hojně výskyt Crepis mollis s.lat. (škarda měkká), Bistorta major
(rdesno hadí kořen), Geranium sylvaticum (kakost lesní), Phyteuma spicatum, méně
Phyteuma nigrum (zvonečník černý). Jedná se o relativně plošně rozšířené stanoviště na
loukách ve vyšších polohách. V nedávné minulosti došlo z velké části k degradaci luk
intenzivním zemědělstvím, negativně působí i další vlivy jako opouštění a následné
zarůstání pozemků, mulčování a další úpravy sjezdovek, zejména v blízkosti obcí je stále
významnějším vlivem rozšiřování zástavby.
Celková rozloha stanoviště 6520 – horské trojštětové louky v EVL v řešeném území
Rokytnice n.J. je cca 245 ha (dle podkladu SKRNAP).
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9410 – acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Jehličnaté lesy s dominantním smrkem ztepilým, který tvoří různověké porosty.
Bylinné patro je dosti zastíněné a má proměnlivou pokryvnost. Mechové patro je dobře
vyvinuté. Na plochách se změnou využití dle Změny č. 2 odpovídá biotop L9.1 horské
třtinové smrčiny. Hlavními rizikovými faktory jsou imise, kůrovcové kalamity. V posledních
desetiletích vzrůstá v souvislosti s rozvojem lyžařských areálu i tlak na zábory pro nové
sjezdovky.
Celková rozloha stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny v EVL v řešeném území
Rokytnice n.J. je cca 536 ha (vypočteno z podkladu SKRNAP).
Zvonek český (Campanula bohemica)
Zvonek český je endemický druh Krkonoš s primárním výskytem v bezlesí při horní
hranici lesa a nad ní, např. v karech, v trávnících subalpínského a alpínského stupně. Vzácně
zasahuje i do porostů kosodřeviny. Odtud se postupně šířil do tradičně obhospodařovaných
smilkových i květnatých horských luk. Často se vyskytuje také ve společenstvech lemů cest
a v okolí horských bud. Zvonek český se vyskytuje místy i druhotně podél turistických cest,
někdy i na ruderálních místech. V prostoru sjezdových tratí Lysé hory se jedná
o pravidelný roztroušený výskyt.
Zánik některých lokalit souvisí se změnou obhospodařování a využívání krajiny –
absence extenzivního obhospodařování luk, zarůstání náletovými dřevinami a celková
eutrofizace stanovišť.
Současný stav populace zvonku českého je považován za poměrně příznivý.
Početnost jeho známých populací v poslední době neklesá, na mnoha lučních lokalitách je
zajištěn management, který zajišťuje alespoň základní podmínky pro udržení populací
zvonku českého. Velká část jeho primárních stanovišť je chráněna územně v I. a II. zóně NP.
K relativně příznivému stavu populací zvonku českého přispívá rovněž jeho šíření
na ruderální stanoviště a v okolí turistických cest (Chvojková a kol., 2011). Úplná a přesná
kvantifikace rozšíření zvonku českého v Krkonoších není dokončena. Obecně platí,
že ve východních Krkonoších je zvonek český hojnější než v západních, kde je jeho výskyt
maximálně roztroušený. Na Polské straně Krkonoš se jedná o druh dosti vzácný.

Ptačí oblast Krkonoše
Ptačí oblast Krkonoše tvoří celý národní park spolu s částmi jeho ochranné zóny.
V 90. letech bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů ptáků s prokázaným,
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pravděpodobným nebo možným hnízděním. Na základě výskytu významných druhů ptáků
se mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti českých Krkonoš řadí alpínské vrcholy,
ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří.
Pouze zde v rámci České republiky hnízdí kulík hnědý (Charadrius morinellus), slavík
modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) - izolovaná populace 25-30 párů - a pěvuška
podhorní (Prunella collaris) - izolovaná populace 9-14 párů - z dalších druhů linduška horská
(Anthus spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Dalším významným územím je mozaika
lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor a jejich podhůří na jihovýchodě území. Zde hnízdí
čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix),
chřástal polní (Crex crex), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopos martius),
lejsek malý (Ficedula parva) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).
Předměty ochrany
Chřástal polní (Crex crex)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
V řešeném území je vymezena ptačí oblast na celém území.
Z předmětů ochrany ptačí oblasti může být novým ÚP potenciálně ovlivněn chřástal
polní, který žije na loukách v okolí souvislého zastavěného území. Z lesních ptáků může být
potenciálně ovlivněn plochami pro sjezdové tratě, lanovkou a vleky tetřívek obecný, datel
černý a sýc rousný.
Chřástal polní (Crex crex)
Nehojný, ale pravidelně hnízdící druh vyskytující se roztroušeně na celém území ČR.
Těžiště výskytu je dnes ve vyšších polohách nad 500 m n. m., v Krkonoších vystupuje
až do 1250 m n.m. (Klínové boudy). Jedná se o tažný druh, který zimuje v jižní Africe. Jeho
potravu tvoří hmyz, pavouci i různá semena. Chřástal polní se na sledovaném území
objevuje v druhé polovině května a první hnízdění probíhá v červnu. Chřástal polní je
v Krkonoších nehojný, ale pravidelně hnízdící druh, vyskytující se pouze na české straně
Krkonoš (na polské straně scházejí vhodné biotopy) od výšky 400 m n.m. Chřástal se
vyskytuje na obhospodařovaných i dlouhodobě nekosených vlhkých loukách a pastvinách
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ve středních a vyšších polohách. Podle legislativy České republiky (zákona č. 114/1992 Sb.
a jeho prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) patří chřástal polní mezi zvláště
chráněné druhy - druh silně ohrožený.
Stavy chřástala polního prošly výraznými výkyvy. Na počátku 20. století byl běžný,
s těžištěm výskytu na nížinných loukách. Poté se jeho početnost radikálně snížila
(s přechodem na velkoplošné zemědělství, rostoucí mechanizací, likvidací luk a uspíšením
senosečí) a teprve po roce 1990 opět početnost vzrůstá, ale zejména v podhorských
a horských oblastech, kde je větší zastoupení neobhospodařovaných a později sečených luk.
V Krkonoších je zřetelný nárůst početnosti pozorován od roku 1993. V roce 1997 bylo
zjištěno 63 a v roce 1998 již 88 volajících samců. Současný odhad je přes 100 volajících samců
pro celé Krkonoše.
V zájmovém území Rokytnice jsou nejvýznamnější lokality na loukách mezi
zastavěným územím Horní Rokytnice a zalesněnými plochami hřebenu Stráže, dále louky
severně nad Rokytnem – v Rybníčkách, větší oblast je v prostoru Františkova a v menší
výskyt v západní části na Letní Straně.
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Primárním prostředím tetřívka je tundra, v nižších zeměpisných šířkách obývá
krajiny podobného charakteru. V Evropě jsou to alpínské louky až do 2500 m n.m.,
vřesoviště, otevřené prostory ve vyšších polohách např. rašeliniště, vlhké louky nebo imisní
holiny. I když vynechává souvisle zapojené lesní porosty, přítomnost vzrostlých stromů
na stanovišti je patrně nezbytná. Stavy tetřívka dosáhly v Evropě maxima někdy na přelomu
19. a 20. století, od té doby snad z výjimkou polárních oblastí Švédska a Ruska všude různě
rychle klesají. Těžiště evropské populace se rozkládá v severských státech. Větší množství
ptáků ještě zůstává v Alpách a také v Británii, kde se tetřívci vyskytují na severu Anglie
a ve Skotsku. U nás došlo v průběhu 20. století ke katastrofálnímu snížení početnosti
i zmenšení plochy obývané tetřívkem. Po ústupu do vyšších poloh se jeho rozšíření dále
zredukovalo na několik málo horských oblastí hlavně v českém pohraničí. V současnosti
nejlepší podmínky nachází poněkud paradoxně v imisemi poškozených pohořích především
v Krušných a Jizerských horách. Životaschopná populace je zatím také v Krkonoších.
Za příčiny poklesu stavu jsou označovány rozsáhlé změny ve vodním režimu krajiny,
nevhodné lesní hospodaření, vysoké stavy predátorů a další faktory.
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V Krkonoších tetřívek obývá především subalpínské louky a imisní holiny uprostřed
smrkových lesů zhruba od 900 m n. m. Celková početnost tetřívků v PO Krkonoše kolem
je 130 kohoutků.
Stabilní populace je dlouhodobě potvrzována z hřebene s vrcholy Plešivcem, Zadním
plechem a Lysou horou.
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Stálý pták, jenž obývá starší jehličnaté a listnaté lesy, hlavně v horách, místy
i v pahorkatinách a nížinách. Hnízdí v dutinách. Jeho potrava je živočišná, živí se převážně
drobnými hlodavci. Sýc rousný u nás obývá většinu pohraničních pohoří, v nižších polohách
pískovcové oblasti v Českém Švýcarsku nebo na Broumovsku. V posledních desetiletích byl
zaznamenán nárůst početnosti i obývané plochy, což však může být způsobeno
i zintenzivněním výzkumných aktivit. Důležitým předpokladem pro tento druh je
přítomnost hnízdních dutin po zástupcích šplhavců. Ohrožujícím faktorem by mohl být
nedostatek hnízdních dutin v souvislostí s intenzifikací lesního hospodářství. Početnost
v ptačí oblasti je 90 párů.
Datel černý (Dryocopus martius)
Obývá rozsáhlejší lesní celky, jehličnaté i listnaté, od nížin do hor. Je stálý, k hnízdění
si vytesává dutiny, živí se hmyzem žijícím ve dřevě. Hraje klíčovou roli pro řadu druhů
ptáků hnízdících v dutinách.
Datel černý je v České republice rozšířen téměř všude s výjimkou bezlesých oblastí.
Na většině obývaného území jsou jeho stavy stabilní. Vyskytuje se v lužních lesích
v nížinách, vystupuje až k horní hranici lesa. V poslední době je prokázáno i pronikání
do městských parků nebo menších lesíků v zemědělské krajině. V souvislosti s tím
pravděpodobně mírně roste i jeho početnost. Jeho význam je velký z důvodu budování
dutin, které osidlují další ptáci. Početnost v ptačí oblasti je 60-70 párů.

B.3. HODNOCENÍ DOPADŮ NA EVL A PO
B.3.1. Metoda hodnocení dopadů na EVL a PO
V souladu s články 6 a 7 směrnice o stanovištích je velmi důležitým prvkem ochrany
soustavy NATURA 2000 hodnocení možných důsledků realizace záměrů či koncepcí na tyto
lokality, které je upraveno ustanoveními § 45h a § 45i zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně
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přírody a krajiny (ZOPK). Postup hodnocení dopadů respektuje ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb. a příslušných směrnic EU.
Vlastní hodnocení dopadů je prováděno ve 3 fázích:
a. V první fázi hodnocení dopadů ÚP je rozhodováno, zda je možné pro jednotlivé
nové funkční plochy (popř. další rozvojové aktivity) vliv na soustavu NATURU
2000 okamžitě vyloučit nebo zda to možné není a je tedy nutné provést podrobné
hodnocení.
b. Druhým krokem je vlastní hodnocení dopadů jednotlivých ploch s novým
funkčním využitím s potenciálním vlivem – terénní šetření.
c. Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů.

Kritéria hodnocení dopadů na EVL a PO
Při posuzování vlivu územních plánů na EVL a PO se zabýváme zejména vlivem
navržených ploch s novým využitím. To se odráží ve vlastním hodnocení vlivů, které je
zatíženo řadou neznámých (neznáme technické řešení, kapacitu některých ploch apod.).
Hodnocení funkčních ploch proto nemůže nahradit posouzení na projektové úrovni.
Vliv ÚP může nabývat velikosti vlivu podle následující stupnice.
Stupnice míry vlivu záměrů na soustavu EVL a PO
Velikosti vlivu

Popis velikosti vlivu

1

pozitivní

0

bez vlivu nebo zanedbatelný vliv

-1

mírný negativní

-2

významný negativní

N

nelze hodnotit

Pro stanovení míry vlivu záměrů nebo koncepcí na životní prostředí je použita
Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany (Chvojková a kol., 2011), dále
rovněž jen „Příručky“. Jsou navrženy pro vybraná stanoviště hranice významného
negativního vlivu na základě rozsahu záboru a kvality ovlivněného stanoviště. Příručka
rozděluje uvedená stanoviště na dvě skupiny dle kvality I (kvalitní stanoviště) a II (méně
kvalitní stanoviště). Příklady hranice významného negativního vlivu se pohybují od 1 %
do 6 %, resp. 9 % v závislosti na vzácnosti a kvalitě stanoviště.
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Hranice významného vlivu vybraných evropských stanovišť v EVL Krkonoše (Chvojková
a kol., 2011)
Stanoviště

6510

6520

Kvalita

I

I + II

I

I + II

Limit (%)

3

6

3

6

Cílem tohoto hodnocení dopadů je zjištění, zda má Změna č. 2 významný negativní
vliv na EVL a PO nebo zda lze významný vliv vyloučit. Významný negativní vliv přitom
nastává v okamžiku, kdy alespoň jedna funkční plocha může mít významný vliv
nebo pokud kumulace mírných vlivů je tak vysoká, že dopad na předměty ochrany je
významný. Významný vliv je stav, kdy není dodržen požadavek na zajištění příznivého
stavu předmětů ochrany.

B.3.2. Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení vlivů
Zpracovatel naturového posouzení měl k dispozici textovou i grafickou část Změny
č. 2 v elektronické podobě. Posuzování vlivů začalo v červnu 2013. Zpracovatel posuzování
vlivů tak měl k dispozici ve vhodné období dostatek podkladů, aby bylo možné vliv
na soustavu NATURA 2000 dostatečně zhodnotit.

B.3.3. Vytypování možných střetů Změny č. 2 s EVL a PO Krkonoše
V této fázi je rozhodnuto, zda EVL a PO mohou být potenciálně ovlivněny nebo zda
lze vliv vyloučit. S ohledem na to, že celé řešené území zasahuje do EVL Krkonoše, byl
proveden průzkum všech návrhových ploch. Průzkum těchto ploch je uveden v kapitole A.6.
Z předmětů ochrany byl vyhodnocen potenciální vliv v EVL Krkonoše na:
•

stanoviště 6510 – ovsíkové louky (plochy BV)

•

stanoviště 6520 – horské trojštětové louky (plochy BV)

•

stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny (plochy K – sjezdové tratě, vlek a lanovka)

•

zvonek český (výstupní stanice LA02

Z předmětů ochrany byl vyhodnocen potenciální vliv v PO Krkonoše na:
•

chřástala polního (rozšíření ploch BV)

•

tetřívka obecného (plochy Z71- Z74)

•

sýce rousného (plochy Z71- Z74)

•

datla černého (plochy Z71- Z74)
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Slavík modráček se vyskytuje nad hranicí lesa, kde se změny ve využití území
neplánují. Lejsek malý je druh bučin. V dotčeném prostoru okolí Ručiček se nevyskytuje.

B.3.4. Hodnocení dopadů nových funkčních ploch a odhad velikosti vlivu
V této kapitole se zabýváme mírou vlivu na EVL a PO Krkonoše. Míra vlivu je dána
rozsahem ovlivnění předmětů ochrany a jejich celkovým rozšířením v celé EVL/PO, zejména
však v řešeném území Rokytnice nad Jizerou. Významný vliv nastává při záboru, popř.
při degradaci nadměrného podílu z celkové plochy rozšíření evropského stanoviště nebo
biotopu druhu, popř. při nadměrném poklesu stavu populace druhu.

EVL Krkonoše a PO Krkonoše
Výskyt evropských stanovišť byl zjištěn na základě terénního šetření, viz část A.6.
V této části se uvádí pouze stručná rekapitulace.
4-444 – plochy bydlení – individuální venkovské
V rozšiřované části plochy se chráněná luční stanoviště nevyskytují, vliv lze vyloučit.
Plocha nezasahuje do PO Krkonoše, v blízkosti není udáván dle monitoringu
SKRNAP

výskyt

chřástala

polního.

Plocha

doplňuje mezeru

podél komunikace

v zastavěném území. Vliv na PO lze vyloučit.
4-450 – plochy bydlení – individuální venkovské
Na ploše je dosti produkční mezofilní trávník typu T1.1 – mezofilní ovsíkové louky,
kvalita II dle Příručky (Chvojková a kol., 2011). Navýšení záboru stanoviště je o 302 m2.
Plocha nezasahuje do PO Krkonoše, v blízkosti není udáván dle monitoringu správy
KRNAP výskyt chřástala polního. Plocha je „hluboko“ v zastavěném území. Vliv na PO lze
vyloučit.
5-510 – plochy bydlení – individuální venkovské
Dojde k rozšíření stávající zastavitelné plochy o 1289 m2, což bude znamenat zásah
do stanoviště 6520 – horské trojštětové louky. V rozšířené části je patrná degradace a kvalita
je II, při severní hranici rozšiřované plochy již je degradace tak velká, že se nejedná
o evropské stanoviště. Vliv rozšíření zastavitelné plochy je snížen, protože zásah se týká
zbytkového pásu v rámci zastavěného území, jehož význam by byl malý a vyhlídky
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na trvalejší existenci nejisté. Vlivem rozšíření plochy bude úbytek stanoviště 6520 – horské
trojštětové louky cca 1000 m2..
Plocha se nachází mimo PO Krkonoše. Rozšíření plochy nemění podstatně kapacitu
pro využití plochy bydlení. Plocha je obklopena stávající zástavbou. V loukách
nad zástavbou je udáván dle monitoringu SKRNAP méně početný výskyt chřástala polního
(mimo PO). Vliv na chřástala polního v PO Krkonoše lze vyloučit.
5-518 – plochy bydlení – individuální venkovské
5-519 – plochy bydlení – individuální venkovské
Na obou plochách bude rozšíření znamenat navýšení záboru stanoviště 6510 –
ovsíkové louky (kvalita II) o cca 600 m2.
Plochy se vyskytují mimo PO Krkonoše, v loukách s rozptýlenou zástavbou,
nedaleko souvislé zástavby a v přímém kontaktu se skupinou stávajících objektů. V loukách
nad zástavbou je udáván dle monitoringu SKRNAP méně početný výskyt chřástala polního
(mimo PO). Rozšíření plochy neznamená podstatnou změnu v území. Vliv na chřástala
polního v PO Krkonoše lze vyloučit.
5-534 – plochy bydlení – individuální venkovské
Svažitá plocha se rozšiřuje o pozemek v nivě potoka, v rámci zastavěného území.
Jedná se aktuálně o nezpevněnou manipulačně-odkladovou plochu. Předměty ochrany EVL
se nevyskytují.
Plocha se nachází mimo PO Krkonoše v zastavěném území. Vliv lze vyloučit.
5-597 – plochy bydlení – individuální venkovské
V rozšiřované části plochy se vyskytuje stanoviště 6520 – horské trojštětové louky se
sníženou kvalitou z hlediska ochrany (kvalita II). Rozsah záboru evropského stanoviště je
velmi malý - 400 m2.
Plocha zasahuje severním okrajem k hranici PO, k rozšíření dochází na opačné straně
plochy. Nemění se obytná kapacita plochy, plocha se nachází v rámci rozvolněné zástavby.
Chřástal polní se vyskytuje v loukách nad zástavbou a jeho biotop nebude rozšířením plochy
nijak ovlivněn. Vliv lze vyloučit.
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5-Z2/1 – plochy bydlení – individuální venkovské
Jedná se plochu soukromé zahrádky u RD se záhony. Předmět ochrany EVL se
nevyskytuje. Vliv lze vyloučit.
Plocha zasahuje severním okrajem k hranici PO. Jedná se o nevýznamné rozšíření
zastavitelného území v bezprostředním kontaktu se stávajícím souvisle zastavěným územím.
Chřástal polní se vyskytuje v loukách nad zástavbou a jeho biotop nebude rozšířením plochy
nijak ovlivněn. Navýšení obytné kapacity území je minimální, vliv na chřástala polního
v ptačí oblasti lze vyloučit.
6-606 – plochy bydlení – individuální venkovské
Na stávající i rozšiřované ploše je stanoviště 6520 – horské trojštětové louky s lesními
prvky (okraj lesa). Plocha není kosena, dochází tím k degradaci. Kvalitou biotop náleží
do skupiny II. Vliv rozšíření plocha je stanoviště zanedbatelný, zábor se zvýší o 157 m2.
Plocha zasahuje do ptačí oblasti a v území s výskytem chřástala polního. Rozšířením
plochy se nemění zásah do biotopu chřástala polního ani se nemění obytná kapacita území.
Plocha navazuje na zastavěné území a les. Ovlivnění chřástala polního lze vyloučit.
7-Z2/2 – plochy bydlení – individuální venkovské
Navrhovaná plocha zahrnuje upravenou (vytvořena rovina) manipulační a parkovací
plochu a prudký svah nad stávajícím objektem k bydlení. Předměty ochrany EVL Krkonoše
se nevyskytují, vliv lze vyloučit.
Plocha leží mimo PO avšak nedaleko hranice. V dosahu možného vlivu se chřástal
polní nevyskytuje, nezvyšuje se obytná kapacita území, vliv lze vyloučit.
9-998 – plochy bydlení – individuální venkovské
Plánované rozšíření plochy určené pro jeden RD využití nemění, předmět ochrany
EVL Krkonoše se nevyskytuje.
Plocha je součástí PO Krkonoše v prostoru s výskytem chřástala polního. Výskyt
chřástala polního je udáván dle monitoringu SKRNAP z rozsáhlého prostoru luk, na jejímž
okraji je plocha vymezena. Plocha navazuje na skupinu stávajících objektů a páteřní
komunikaci Františkovem. Rozšíření plochy je zanedbatelné, neomezuje biotop chřástala
polního ani nemění obytnou kapacitu území, vliv lze vyloučit.
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Z71, Z72, Z74 - koridor zimního sjezdového lyžování
LA02 – lanová dráha
Má dojít k dílčímu zásahu do lesa v důsledku nahrazení stávajícího vleku lanovkou
a v důsledku drobného posunutí horní stanice na opačnou (západní) stranu sjezdovky.
Dotčeny budou úzké pásy vzrostlé smrkové kultury mezi stávající sjezdovkou
a vlekem (Z72, Z74), který bude sloužit pro umístění nové lanovky. Pruh lesa je nepravidelné
šířky, má tvar protáhlého trojúhelníku až lichoběžníku, přičemž nejširší místo má šířku
cca 40 m. Chráněné evropské stanoviště se nevyskytuje, vliv na EVL Krkonoše lze vyloučit.
V důsledku vymezení lanovky LA02 dojde k zásahu do okraje evropského stanoviště
9410 – acidofilní smrčiny, a to v důsledku umístění výstupní stanice lanovky (Z74). Horní
stanice lanovky bude znamenat zásah do cca 0,2 ha stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny.
S ohledem na celkovou rozlohu tohoto stanoviště v řešeném území Rokytnice nad Jizerou
(přesahující 500 ha) se jedná o mírný negativní vliv (-1).
Prodloužení lanovky LA02 v okolí výstupní stanice prochází po stávající sjezdovce,
kde se nachází mozaika evropských stanovišť 4030 - evropská suchá vřesoviště a stanoviště
6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva (biotop A4.1 – subalpínské
vysokostébelné trávníky). (V případě stanoviště 4030 se jedná o přechodný typ se stanovištěm 4060
– alpínská a boreální vřesoviště. Složením dominantních druhů se jedná o podobná stanoviště,
rozlišovacím kritériem tak v některých případech bývá horní hranice lesa.). V rámci těchto

vřesovišť se vyskytuje rovněž zvonek český. Vliv lanovky – zejména výstupní stanice - nelze
na úrovni územního plánu přesně hodnotit, protože bude záviset na umístění a typu
konkrétních prvků lanovky, např. výstupní stanice, stožárů, způsobu výstavby, terénních
úpravách, době provozu apod. Přímo v koncovém bodě lanovky se uvedené předměty
ochrany nevyskytují, lanovka je ukončena ve smrčině. Nicméně uvedené předměty ochrany
zasahují do bezprostřední blízkosti, může dojít k zasažení některými prvky projektového
řešení. Riziko ovlivnění je pravděpodobné zejména disturbancí při výstavbě. Provoz územní
plán navrhuje výhradně v zimním období a pro účel sjezdového lyžování (při sněhové
pokrývce). Rozsah disturbance lze důvodně předpokládat v řádu desetin hektaru. Z toho
důvodu lze vliv na stanoviště 6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva (A4.1 –
subalpínské vysokostébelné trávníky) a zvonek český považovat za mírně negativní. Celkové
rozšíření těchto předmětů ochrany je totiž oproti ploše možného ovlivnění výrazně větší.
S ohledem na poměrně malou rozlohu stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště
v EVL Krkonoše se blíží nebo dosahují i poměrně malé zásahy do stanoviště hranice
významného negativního ovlivnění. Na úrovni územního plánu lze odhadnout rozsah
disturbance stanoviště (z větší části dočasný) v řádech dolních desetin hektaru. Zpřesnění
vlivu bude možné vyhodnotit až na projektové úrovni. Vliv bude závislý na konkrétním
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umístění výstupní stanice lanovky LA02, umístění stožárů lanovky, způsobu výstavby
a režimu provozu. Vliv na stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště se hodnotí na úrovni
ÚP jako mírný negativní vliv (–1).
Odstranění drobných okrajových lesních ploch v rozsahu cca 1 ha může mít vliv
na lesní ptáky chráněné v PO Krkonoše, jako je datel černý a sýc rousný. Vliv na datla
černého bude malý, protože zásah nemění podstatně rozšíření ani strukturu lesních ploch.
Dojde ovšem k odstranění pásu kulturní vzrostlé smrčiny, kterou datel využívá jako svůj
biotop. Úbytek lesního prostředí je však velmi malý, vliv bude mírný negativní až nulový (-1
až 0).
Sýc rousný je oproti datlovi druhem s vyšším stupněm ohrožení, početnost populace
je nižší. Dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR (Plesník, Hanzal, Brejšková, 2003)
byl zařazen do kategorie VU – zranitelný druh. Sýc rousný potřebuje pro trvalou existenci
poměrně velké lesní celky v horských oblastech. Vliv na sýce rousného by mohlo mít
odstranění vhodných doupných stromů pro hnízdění. Dle podkladu SKRNAP je udáváno
hnízdění sýce rousného cca 200 m po vrstevnici od horního konce plochy Z72, a to ve větším
vzrostlém lesním porostu mezi plochou Z72 a průsekem hlavní lanovky na Lysou horu.
Další údaj je cca 50 m od horního konce plánované lanovky LA02 (Z74). Malý úbytek
potenciálního stanoviště je v posuzovaném místě nepodstatný, vliv bude maximálně mírný
negativní (-1). Na projektové úrovni je třeba provést aktuální šetření ohledně hnízdění sýce
rousného a případně provést zmírňující opatření, instalaci budek apod.
Lze předpokládat vyrušování v důsledku provozu lanovky. Velikost vyrušování
bude závislá na projektovém řešení a provozních podmínkách, což je pod podrobnost řešení
územního plánu. Vliv pro fázi posouzení územního plánu se hodnotí jako mírný negativní
(-1). Nejistoty vyplývající z úrovně posuzování územního plánu je třeba na projektové
úrovni specifikovat a opět posoudit. Je třeba počítat s potřebou výběru projektového řešení
s minimálním vlivem (technické provedení, umístění výstupní stanice). Je žádoucí již při
přípravě záměru spolupracovat s odborníky na potenciálně dotčené předměty ochrany. Jako
problematické až nevhodné se jeví např. umělé osvětlení sjezdovky.
Tokaniště a hnízdiště tetřívka obecného jsou udávána, dle podkladu SKRNAP,
z hřebene Plešivce a Lysé hory (ve vzdálenosti cca 500 m). Navrhované plochy a prodloužení
lanovky se nachází těsně pod hranicí lesa, hlavní biotop tetřívka tam nezasahuje. V zimním
období se ovšem tetřívek může stahovat i níže směrem do údolí. Prostor v okolí nové
sjezdovky patrně ani v současnosti nebude tetřívkem příliš vyhledáván z důvodu blízkosti
provozovaných tras sjezdovek z Lysé hory. Tetřívek se patrně stahuje do údolí na sever
od hřebene Plešivce a Lysé hory. Drobné navýšení kapacity stávajícího provozu situaci
podstatně nezmění, vliv bude maximálně mírný negativní (-1).
Mgr. Pavel Bauer,
Březový vrch 737, Liberec XV

50

Hodnocení dopadů na EVL a PO

Změna č. 2 – ÚP Rokytnice nad Jizerou

Z73 - koridor zimního sjezdového lyžování
Dojde k dílčímu záboru okraje lesa. Jedná se o protáhlý okraj kulturní smrčiny.
S ohledem na malou rozlohu plochy (360 m2) bude vliv na přírodní prostředí v důsledku
záboru zanedbatelný. Rovněž lze vyloučit vliv na krajinný ráz, nepatrné rozšíření stávající
sjezdovky nebude v krajinné scéně v podstatě zjistitelné.
Drobné podélné rozšíření stávající sjezdovky v ptačí oblasti na úkor okraje lesa může
mít teoreticky vliv na lesní ptáky, jako je datel černý a sýc rousný. Vliv na datla černého lze
vyloučit, protože zásah nemění velikost ani strukturu lesních ploch. Vliv na sýce rousného
by mohlo mít odstranění vhodných doupných stromů pro hnízdění. S ohledem na malý
rozsah zásahu v bezprostředním kontaktu s frekventovanou cestou na Dvoračky lze vliv
považovat za zanedbatelný (až nulový). Na projektové úrovni je třeba provést aktuální
šetření a případně provést zmírňující opatření, instalaci budek apod.
Shrnutí rozsahu vlivu
EVL Krkonoše
Rozšíření zastavitelných ploch v rámci stanoviště 6510 – ovsíkové louky bude
v rozsahu 0,09 ha a v rámci stanoviště 6520 – horské trojštětové louky 0,15 ha,
což představuje 0,04 a 0,06 % celkového rozšíření těchto stanovišť EVL v rámci řešeného
území Rokytnice nad Jizerou. Protože se navíc jedná o součet několika ještě menších ploch,
lze konstatovat, že vliv na tato potenciálně dotčená stanoviště je zanedbatelný a prakticky se
neprojeví. Dle metodiky hodnocení dopadů by se jednalo o vliv mírný negativní hraničící
s vlivem nulovým.
V případě stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny bude sjezdovkou Z74 dotčeno 0,2 ha
kvality II, což představuje 0,04 % z celkové rozlohy stanoviště v rámci řešeného území
Rokytnice nad Jizerou. Rozloha stanoviště v řešeném území je dle podkladu SKRNAP (2011)
cca 536 ha. Vliv je mírný negativní.
K lokálnímu záboru a zejména disturbanci při výstavbě může dojít v případě
stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště, stanoviště 6430 - vlhkomilná vysokobylinná
lemová společenstva (A4.1 – subalpínské vysokostébelné trávníky) a v případě zvonku
českého. Plošný rozsah vlivu lze očekávat maximálně v řádech desetin hektaru. Mírný
negativní vliv lze konstatovat v případě stanoviště 6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva (A4.1 – subalpínské vysokostébelné trávníky). Potenciální dotčení je
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ve srovnání s celkovým rozšířením malé. Maximálně mírný vliv lze očekávat i u zvonku
českého. Jedná se o maloplošný zásah v širším prostoru pravidelného rozptýleného výskytu.
S ohledem na poměrně malou rozlohu stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště
v EVL Krkonoše se i poměrně malé zásahy blíží nebo dosahují hranice významného
negativního ovlivnění. Na úrovni územního plánu lze odhadnout rozsah disturbance
stanoviště (z větší části dočasný) v řádech dolních desetin hektaru. Konkrétní rozsah
ovlivnění bude možné vyhodnotit až na projektové úrovni. Vliv bude závislý na konkrétním
umístění výstupní stanice lanovky LA02, umístění stožárů lanovky, způsobu výstavby
a režimu provozu. Vliv na stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště se hodnotí na úrovni
ÚP jako mírný negativní (–1).
PO Krkonoše
Vliv na PO byl zjištěn v zejména případě horní stanice lanovky LA02, Z74, popř.
dalších ploch pro rozšíření sjezdovky. Mírný negativní vliv na sýce rousného pro úroveň ÚP
je třeba zpřesnit a minimalizovat na úrovni konkrétního projektu. Mírný negativní vliv byl
zjištěn i na datla černého a tetřívka obecného. Pro tyto druhy však nejistoty vyplývající
z posuzování ÚP nejsou podstatné.

B.3.5. Kumulativní vlivy, vliv na celistvost lokality

EVL Krkonoše
Kumulativní vliv na stanoviště 6510 – ovsíkové louky a stanoviště 6520 – horské
trojštětové louky by mohla mít Změna č. 2 v souvislosti se schváleným územním plánem,
který počítá s likvidací některých segmentů uvedených stanovišť. S ohledem na to, že rozsah
dotčení uváděných stanovišť v posuzované Změně č. 2 je minimální (0,09 ha pro stanoviště
6510 a 0,15 ha pro stanoviště 6520), je možné kumulativní vliv Změny č. 2 vyloučit
bez ohledu na dosavadní rozsah ovlivnění. Uváděná celková hodnota záboru stanovišť
Změnou č. 2 je součtem několika dílčích zásahů při rozšíření vymezených zastavitelných
ploch. Zastavěnost území se změní zcela minimálně, jedná převážně o formální úpravy ÚP,
z důvodu splněních podmínek minimální rozlohy pro využití některých parcel.
Ke kumulativnímu vlivu by mohlo dojít v případě realizace nové lanovky LA02
a Z74. Konkrétně se jedná o zásah do stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště, popř.
stanoviště 6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva (A4.1 – subalpínské
vysokostébelné trávníky) a ovlivnění zvonku českého. V prostoru sjezdového areálu Lysé
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hory se totiž plánuje v několika variantách zprovoznění lanovky na Lysou horu v letním
období a vybudování nových turistických cest v hřebenové partii Lysé hory. Podle jednoho
z podkladů o možných vlivech tohoto záměru (Bauer, Krahulec, 2012) může v některých
uvažovaných variantách dojít k likvidaci tohoto stanoviště (4030), a to v úrovni významného
negativního vlivu. (Záměr nových turistických tras a letního provozu lanovky na Lysou horu
je ve fázi jednání města Rokytnice nad Jizerou a provozovatelů lanovky se SKRNAP.) Prostor
pro další úbytek stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště by tak mohl být vyčerpán
a i dílčí ovlivnění by mohlo hraničit s významným negativním vlivem. Konkrétní hodnocení
kumulativního vlivu není ovšem v této fázi úplně možné, protože letní provoz lanovky
na Lysou horu je navrhován v několika variantách s různými vlivy na stanoviště 4030 evropská suchá vřesoviště a protože nebyl ještě ani zahájen proces posuzování vlivů
na životní prostředí. Je třeba ovšem počítat s tím, že v závislosti na vývoji dalších záměrů
v okolí i v závislosti na technických možnostech provedení horní stanice lanovky LA02 bude
třeba projektové řešení a hlavně umístění horní stanice přizpůsobit možnostem ochrany
přírody tak, aby byl vliv minimalizován.

PO Krkonoše
Chřástal polní
Vliv Změny č. 2 na chřástala polního bylo možné vyloučit, tudíž ani kumulativní vliv
s jinými aktivitami, popř. dalším využitím území se nepředpokládá.
Tetřívek obecný
V případě tetřívka obecného lze očekávat ovlivnění v případě některých variant
letního provozu stávající lanovky na Lysou horu. Lze předpokládat, že vliv letního provozu
lanovky na Lysou horu by byl zřejmě o dost významnější (ovlivnění přímo vrcholových
tokanišť), takže mírné navýšení kapacity stávajícího vleku by následně už nemělo patrně
na co negativně působit. Ke kumulaci vlivů by tedy zřejmě nedošlo, popř. příspěvek LA02
by nebyl podstatný.
Sýc rousný a datel černý
Na území Rokytnice nad Jizerou zásah do lesního prostředí, který je biotopem sýce
rousného

a

datla
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skály.
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Dochází

k dílčímu

prodloužení
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ke fragmentaci lesa. V hřebenovém prostoru Janovy skály je v prostoru plánované trasy
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sjezdovky udáván dle podkladu SKRNAP výskyt sýce rousného. Zásah do lesního prostředí
je plánován i na území Harrachova, tam ovšem není nový územní plán dosud schválen.
Kumulativní vliv se hodnotí v této fázi jako mírný negativní. Vliv Změny č. 2 totiž ke změně
stávajících podmínek přispěje jen velmi málo.
Celistvost
Ovlivnění předmětů ochrany EVL Krkonoše a PO Krkonoše bylo zjištěno mírné
negativní. Předměty ochrany EVL i PO nebudou ovlivněny tak, aby byla ohrožena
významně negativně celistvost těchto lokalit. Rovněž prostředí EVL a PO nebude změněno
tak, aby mohlo dojít k významnému negativnímu ovlivnění celistvosti lokality.

B.4. ZÁVĚR
Z vyhodnocení vlivu Změny č. 2 územního plánu Rokytnice nad Jizerou na soustavu
NATURA 2000 vyplývá, že Změna č. 2 nebude mít významný negativní vliv EVL Krkonoše
ani PO Krkonoše. Územní rezerva V2A vodovodní přivaděč Harrachov – Rokytnice n. J.
nebyla posuzována.
EVL Krkonoše
Drobná rozšíření několika zastavitelných ploch navazujících na stávající zastavěné
území má minimální vliv (mírný negativní až nulový) na EVL, konkrétně stanoviště 6520 –
horské trojštětové louky a stanoviště 6510 – ovsíkové louky.
Mírný negativní vliv (-1) na stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny bude mít plocha
koridoru zimního sjezdového lyžování Z74. Dojde k likvidaci 0,2 ha stanoviště.
Prodloužení lanovky LA02 (plocha Z74) může mírně negativně ovlivnit (-1)
stanoviště 6430 - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva (A4.1 – subalpínské
vysokostébelné trávníky) a zvonek český. Mírný negativní vliv (-1) pro úroveň územního
plánu byl vyhodnocen i v případě stanoviště 4030 - evropská suchá vřesoviště. S ohledem
na blížící se hranici významného negativního ovlivnění a nejistoty vyplývající z posuzování
územního plánu bude třeba zpřesnit posouzení vlivu na projektové úrovni a navrhnout
řešení s minimálním vlivem.
PO Krkonoše
Vliv na PO byl zjištěn zejména v případě horní stanice lanovky LA02, Z74, popř.
dalších ploch pro rozšíření sjezdovky (Z71, Z72). Mírný negativní vliv na sýce rousného
pro úroveň ÚP je třeba zpřesnit a minimalizovat na úrovni konkrétního projektu. Mírný
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negativní vliv byl zjištěn i na datla černého a tetřívka obecného. Pro tyto druhy však nejistoty
vyplývající z posuzování ÚP nejsou podstatné.

Zmírňující opatření:
•

Z74, LA02: Opatření pro úroveň územního plánu nejsou navrhována. Další postup je
řešen návrhem požadavků na rozhodování s ohledem na minimalizaci vlivů v dalších
fázích přípravy, viz kapitola A.11. Vlivy na EVL a PO je třeba zpřesnit a minimalizovat
pro konkrétní projektové řešení. Je třeba se zaměřit na technické provedení záměru,
umístění horní stanice a způsob a organizaci výstavy.
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických
podkladech
Pro vyhodnocení vlivů změny č.2 územního plánu Rokytnice nad Jizerou na stav
a vývoj území byly vybrány níže uvedené jevy z podkladů pro rozbor udržitelného
rozvoje území, které jsou sledovány v územně analytických podkladech obce
s rozšířenou působností Jilemnice („dále jenom ÚAP ORP Jilemnice“), v řešeném
území (číslo za jevem je číslo řádku (jevů) dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence), a které jsou Změnou č.2 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou (dále jenom
„Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou“) dotčeny.
Zastavěné území (1)
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou aktualizuje zastavěné území dle stavu
k 23.5.2013.
Vyhodnocení: Aktualizace zastavěného území nemá žádný vliv na udržitelný
rozvoj území a je pouze odrazem skutečného stavu území.
Plochy občanského vybavení (3)
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou mění změnou č. 2/15 a 2/24 funkční využití
ve stabilizovaných plochách na plochy občanského vybavení dle skutečného využití
ploch.
Vyhodnocení: Změna stabilizovaných ploch pro bydlení na plochy občanského
vybavení dle skutečného reálného využití těchto ploch nemá na udržitelný rozvoj území
žádný vliv.
Území s archeologickými nálezy (16)
Území dotčená Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou se z velké části vymezují
v území s archeologickými nálezy (dále jenom „ÚAN“) kategorie I. - tedy kategorie
nejvyšší. Jedná se o změny v rámci zastavěného území, případně v návaznosti na něj.
Zbylá, menší část změn (konkrétně 2/10, 2/17 a částečně 2/1) je pak vymezena v ÚAN
III. kategorie.
Vyhodnocení: Obecně lze konstatovat, že veškerá zastavěná území historických
měst a obcí spadají do ÚAN I. kategorie (event. II. kategorie), kde lze očekávat
archeologické nálezy a nelze se tedy při rozvoji města v jeho zastavěném území a
v návaznosti na něj střetu s územími s archeologickými nálezy vyhnout. Střet Změny č.2
ÚP Rokytnice nad Jizerou s tímto jevem nemá žádný vliv na udržitelný rozvoj území a
při realizaci záměrů v plochách dotčených Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je
nezbytné ÚAN respektovat.
Oblast krajinného rázu a její charakteristika (17)
Území dotčená Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou se nalézají z větší části
v oblasti krajinného rázu Krkonoše, podoblasti Jizera (označ. K I) a z menší části
zasahují i do podoblasti Krkonošské hřebeny (označ. K III).
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Vyhodnocení: Zásah jednotlivých změn vymezených ve Změně č.2 ÚP Rokytnice
nad Jizerou do oblastí a míst krajinného rázu je hodnocen již v kapitolách A. a B. tohoto
vyhodnocení. Z tohoto hodnocení vyplývá, že návrhové lokality (změny v krajině) nemají
žádný, případně pouze zanedbatelný vliv na krajinný ráz.
Místo krajinného rázu a jeho charakteristika (18)
Území dotčená Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou se nalézají v krajinném
prostoru I-2 Rokytnicko-pasecký, místě krajinného rázu I-2-a lesní komplexy, Havírna, I2-d Rokytnice nad Jizerou - centrální část a I-2-e Letní a Zimní Strana, Dolní
Rokytnice, Malá Rokytnice, Studenov, Vilémov, Zadní Blansko a krajinném prostoru I-3
Jablonecko-vysockém, místě krajinného rázu I-3-b Krajina tří údolí a krajinném prostoru
Jádrové území západní části Krkonoš (zvlášť vyčleněný krajinný prostor vzhledem
k výjimečným hodnotám a způsobu ochrany).
Vyhodnocení: Zásah jednotlivých změn vymezených ve Změně č.2 ÚP Rokytnice
nad Jizerou do oblastí a míst krajinného rázu je hodnocen již v kapitolách A. a B. tohoto
vyhodnocení. Z tohoto hodnocení vyplývá, že návrhované změny nemají žádný,
případně zanedbatelný vliv na krajinný ráz.
Územní systém ekologické stability (21)
Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou není přímo dotčen žádný prvek územního
systému ekologické stability.
Vyhodnocení: Přestože není Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou přímo dotčen
žádný ze skladebných prvků ÚSES, je nezbytné tyto prvky respektovat, zejména při
realizaci záměrů a následný provoz přizpůsobit případné blízkosti takových prvků. Lze
však konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou nemá žádný vliv na
udržitelný rozvoj území v souvislosti s územním systémem ekologické stability.
Národní park včetně zón a ochranného pásma (25)
Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je dotčeno jak samotné území
Krkonošského národního parku, tak jeho ochranné pásmo. Zásahem je rozšíření
stávajícího koridoru zimního sjezdového lyžování Z73 (360m2) a koridory Z71 (3334m2)
a Z72 (4887m2) pro lanovku LA02 a Z74 (2000m2) pro její konečnou stanici (návrh
lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice nad Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou je vymezena v území, o které bylo území Rokytnice nad Jizerou
rozšířené) ve III. zóně ochrany (dle navrhované nové zonace KRNAP by koridory
spadaly do II. zóny ochrany). Zbylé lokality jsou vymezeny v ochranném pásmu
národního parku.
Vyhodnocení: Zásah Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou do území KRNAP
zejména koridory Z71, Z72 a Z73 pro lanovku LA02 bude mít vliv na udržitelný rozvoj
území v pilířích hospodářském a environmentálním. Vzhledem k celkové výměře těchto
koridorů 1,02ha a nutnosti odlesnění nelze považovat tento vliv za zcela zanedbatelný,
přesto s ohledem na kvalitu monokulturního lesního pokryvu v místě není vliv ani
nikterak zásadní a s ohledem na charakter záboru jako dočasného ani nevratný. Jako
vyloženě kladnou změnu s ohledem ke KRNAP lze hodnotit zrušení územní rezervy
vodní nádrže Vilémov, která spadala do III. zóny ochrany. Ostatní změny jsou
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vymezeny v rámci ochranného pásma KRNAP navíc v zastavěném území, příp.
návaznosti na něj a jejich vliv je tak možné považovat za nulový.
Přírodní památka včetně ochranného pásma (29)
Přírodní památka Prameny Labe, která byla vymezena i v řešeném území, byla
k 1. dubnu 2008 zrušena.
Vyhodnocení: V území města Rokytnice nad Jizerou se v současnosti nenachází
žádná přírodní památka.
Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO (33)
Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je dotčeno území biosférické rezervace
UNESCO Krkonoše. Zásahem je rozšíření stávajícího koridoru zimního sjezdového
lyžování Z73 (360m2) a koridory Z71 (3334m2) a Z72 (4887m2) pro lanovku LA02 a Z74
(2000m2) pro její konečnou stanici (návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice
nad Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v území, o
které bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) vymezené v nárazníkové zóně a
v přímém styku se zónou jádrovou. Zbylé lokality jsou vymezeny v zóně přechodové.
Vyhodnocení: Zásah Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou do území biosférické
rezervace UNESCO Krkonoše zejména koridory Z71, Z72 a Z73 pro lanovku LA02
bude mít vliv na udržitelný rozvoj území v pilířích hospodářském a environmentálním.
Vzhledem k celkové výměře těchto koridorů 1,02ha a nutnosti odlesnění nelze
považovat tento vliv za zcela zanedbatelný, přesto s ohledem na kvalitu monokulturního
lesního pokryvu v místě není vliv ani nikterak zásadní a s ohledem na charakter záboru
jako dočasného ani nevratný. Jako vyloženě kladnou změnu ve vztahu k biosférické
rezervaci UNESCO Krkonoše lze hodnotit zrušení územní rezervy vodní nádrže
Vilémov, která spadala do nárazníkové zóny. Ostatní změny jsou vymezeny v rámci
přechodové zóny, navíc v zastavěném území, příp. návaznosti na něj a jejich vliv je tak
možné považovat za nulový.
NATURA 2000 – evropsky významná lokalita (34)
Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je částečně dotčeno vyhlášené území
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita.
Vyhodnocení: Podrobné hodnocení vlivu Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou
na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu ÚAP ORP Jilemnice je součástí
hodnocení NATURA 2000 (kapitola B.).
NATURA 2000 – ptačí oblast (35)
Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je částečně dotčeno vyhlášené území
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita.
Vyhodnocení: Podrobné hodnocení vlivu Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou
na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu ÚAP ORP Jilemnice je součástí
hodnocení NATURA 2000 (kapitola B.).
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Lesy zvláštního určení (38)
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vymezuje požadovanou změnu č.Z2/22, ve
kterých se předpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa koridory Z71,
Z72, Z73 a Z74 a to v plochách lesů zvláštního určení. Charakter záboru v těchto
koridorech je definován jako trvalé omezení - tzn. plochy zůstávají nadále součástí
pozemků určených k plnění funkcí lesa, ale v plochovém členění lesního
hospodářského plánu jsou začleněny do tzv. bezlesí.
Vyhodnocení: Vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na stav a vývoj území ve
vztahu k tomuto jevu ÚAP ORP Jilemnice je v poměru k celkové ploše lesů zvláštního
určení v řešené lokalitě nepříliš rozsáhlý (1,02ha) a vzhledem k charakteru budoucího
využívání a navrženého charakteru záboru těchto ploch nepodstatný. Rovněž nelze
v širším náhledu a s ohledem ke stavu monokulturního lesního pokryvu považovat
navrhované koridory za zásadní a s ohledem k charakteru záboru ani trvalé, nevratné.
Vzdálenost 50 m od okraje lesa (40)
Část ploch a koridorů navrhovaných Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou
zasahuje do území ve vzdálenosti 50m od okraje lesa.
Vyhodnocení: Vzhledem k celkové rozloze lesů v řešeném území
nelze navrhované plochy ani koridory zimního sjezdového lyžování umístit zcela mimo
území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na
stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu ÚAP ORP Jilemnice je však s ohledem
k charakteru budoucího využívání těchto ploch a též jejich polohu v rámci řešeného
území nepodstatný.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (41)
Část ploch a koridorů navrhovaných Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je
vymezena na zemědělských půdách. Všechny zábory těchto zemědělských půd jsou
v páté, tedy nejnižší třídě ochrany.
Vyhodnocení: S ohledem k výměře záborů a nejnižší třídě ochrany
zemědělských půd těchto záborů je možně konstatovat, že vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice
nad Jizerou je pro udržitelný rozvoj území v rámci jevu BPEJ naprosto zanedbatelný.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod (45)
Částečně je Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou dotčeno území chráněné
oblasti přirozené akumulace vod „Krkonoše“.
Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru budoucího využívání jednotlivých lokalit
Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou, jejich výměře a v neposlední řadě i jejich poloze
je jejich vliv na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto sledovanému jevu ÚAP ORP
Jilemnice nepodstatný.
Vodní nádrž (48)
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vypouští územní rezervu pro vodní nádrž
Vilémov.
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Vyhodnocení: Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou nemá žádný vliv na tento
sledovaný jev ÚAP ORP Jilemnice.
Staré důlní dílo (63)
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou doplňuje (vymezuje) do ÚP Rokytnice nad
Jizerou stará důlní díla.
Vyhodnocení: Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou nemá žádný vliv na tento
sledovaný jev ÚAP ORP Jilemnice.
Vodovodní síť včetně ochranného pásma (68)
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vymezuje koridor územní rezervy V2A
dálkového vodovodu (vodovodního přivaděče) Harrachov - Rokytnice nad Jizerou.
Vyhodnocení: Případné střety návrhových lokalit s vodovodní sítí či jejím
ochranným pásmem musí být řešeno v následné projektové přípravě. S ohledem na
charakter návrhových lokalit, jejich výměru a polohu nemá Změna č.2 ÚP Rokytnice nad
Jizerou na tento sledovaný jev žádný vliv, zejména co se týče kapacity vodovodní sítě
jejího možného napojení na lokality. Územní rezerva pak vytváří předpoklady
(především chrání území) pro případnou budoucí realizaci záměru vodovodního
přivaděče.
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného
pásma (73)
Část návrhových lokalit zasahuje do ochranného pásma vedení elektrizační
soustavy příp. je vedení elektrizační soustavy (ať již nadzemní nebo podzemní) vedeno
přímo těmito lokalitami. Jedná se o území změn č.2/1, 2/3, 2/5, 2/8, 2/10, 2/14, 2/18,
2/19 a 2/20.
Vyhodnocení: Případné střety návrhových lokalit s vedením elektrizační soustavy
či jeho ochranným pásmem musí být řešeno v následné projektové přípravě. S ohledem
na charakter navrhovaných změn nemá Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na tento
sledovaný jev žádný vliv.
Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma (75)
Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vymezená územní rezerva koridoru
vodovodního přivaděče kříží podzemní vedení vysokotlakého plynovodu včetně jeho
ochranného a bezpečnostního pásma.
Vyhodnocení: S ohledem na charakter územní rezervy nemá Změna č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou na tento sledovaný jev žádný vliv.
Komunikační vedení včetně ochranného pásma (82)
Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vymezená územní rezerva koridoru
vodovodního přivaděče kříží komunikační vedení včetně jeho ochranného pásma.
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Vyhodnocení: S ohledem na charakter územní rezervy nemá Změna č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou na tento sledovaný jev žádný vliv.
Sjezdové lyžování (121)
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou mimo jiné vymezuje koridor zimního
sjezdového lyžování pro rozšíření stávající sjezdovky Z73 a pro navrhovanou lanovku
LA02 koridory Z71, Z72 a pro její konečnou stanici koridor Z74.
Vyhodnocení: Vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na daný jev ÚAP ORP
Jilemnice je v místním měřítku (urbanistický obvod) poměrně podstatný v kladném
smyslu s ohledem na charakter změn. Z pohledu širšího území (území města) pak je
tento vliv malý až zanedbatelný.
Vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na stav a vývoj území podle ostatních,
v řešeném území sledovaných, jevů ÚAP ORP Jilemnice je vzhledem k rozsahu
vymezení návrhových lokalit a stanovených podmínek pro plochy s rozdílným
způsobem využití zanedbatelný nebo žádný a proto tyto jevy nebyly vyhodnoceny.
Dále je uveden vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na jednotlivé
skutečnosti uvedené v tematické SWOT analýze zpracované pro obec Rokytnice nad
Jizerou v rámci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP ORP Jilemnice. Z výše
uvedené SWOT analýzy byly vybrány pouze skutečnosti, na které by mohla, či má
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vliv. Bylo využito aktualizované podoby ÚAP
Jilemnice vydané dne 31. 12. 2013.
Horninové prostředí
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou nemá vliv na žádnou skutečnost uvedenou
pro téma horninového prostředí.
Vodní režim
Slabé stránky
- Nedostatek vody pro výrobu technického sněhu
Na tuto skutečnost může mít vliv (naprosto zanedbatelný s ohledem k tomu, že
rozšíření stávajících koridorů zimního sjezdového lyžování pro sjezdovky je o pouhých
360m2 – ostatní koridory jsou vymezeny zeména pro lanovku LA02) vymezení koridorů
zimního sjezdového lyžování. Proto je nutné v rámci následných kroků vedoucích
k realizaci na danou skutečnost upozornit a upravit podmínky provozu tak, aby nebylo
území v tomto směru dále oslabeno. ÚP Rokytnice nad Jizerou potažmo Změna č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou nemá v tomto směru potřebné nástroje. Je tedy možné
konstatovat, že vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vůči této skutečnosti
minimální až žádný.
Příležitosti
- Zvyšování retenční schopnosti krajiny
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Ze Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vymezených změn mají na retenční
schopnost krajiny vliv pouze navržené koridory zimního sjezdového lyžování, ve kterých
by mělo dojít k odlesnění. S ohledem na celkovou výměru koridorů, charakter záměrů a
dočasnost záborů PUPFL se retenční schopnost krajiny znatelně nezmění a nebude tak
mít ve vztahu k této skutečnosti žádný příp. zanedbatelný vliv. Ostatní navrhované
změny nemají na retenční schopnost krajiny žádný vliv a případná úprava odtoků event.
zadržování dešťových vod bude řešeno v projektové přípravě konkrétních záměrů.
Hrozby
- Lokální zátopy při přívalových deštích
Hrozby lokálních zátop úzce souvisí s předchozí skutečností - zvyšováním
retence krajiny. Lze tedy dovodit, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou bude mít na
hrozbu vzniku lokálních zátop minimální, zanedbatelný až žádný vliv, neboť navržené
změny nemají na retenční schopnost krajiny, a tedy ani na schopnost zadržení
přívalových vod téměř žádný vliv.
Hygiena životního prostředí
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou nemá vliv na žádnou skutečnost uvedenou
pro téma hygiena životního prostředí.
Ochrana přírody a krajiny
Silné stránky
- Výskyt zvláště chráněných druhů především ve vrcholových partiích hor
Tato skutečnost a vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na ní je již
dostatečně zhodnocena v kapitolách A. a B. tohoto vyhodnocení. V podstatě lze
shrnout, že vliv na tuto skutečnost je minimální až zanedbatelný.
Slabé stránky
- Střet využití území pro sport a rekreaci s ochranou přírodních a krajinných
hodnot
Tato skutečnost a vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na ní je již
dostatečně zhodnocena v kapitolách A. a B. tohoto vyhodnocení. V podstatě lze
shrnout, že vliv na tuto skutečnost je minimální až zanedbatelný.
Příležitosti
- Využití území pro cestovní ruch v méně přírodně a krajinářsky hodnotných
partiích
Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vymezené koridory zimního sjezdového
lyžování (resp. rozšíření stávajících) jsou situovány do méně přírodně a krajinářsky
hodnotných partií a navíc je jejich celková výměra zanedbatelná. Ostatní navrhované
lokality nejsou lokalitami pro cestovní ruch (bydlení, občanská vybavenost). Lze tedy
konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou tuto skutečnost respektuje a její
vliv na ní je tedy kladný.
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Hrozby
- Poškození zvláště cenných území rozvojem sportovních a rekreačních aktivit
Území dotčená Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou nepatří mezi zvláště
cenná území a v rámci KRNAP patří spíše k územím méně cenným. Většina lokalit je
navíc vymezena v zastavěném území či v přímé návaznosti na něj. Z těchto důvodů
nelze považovat vliv za významný.
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Silné stránky
- Velká část území souvisle zalesněna
- Lesy zvláštního určení a lesy ochranné
Zábor PUPFL je ve Změně č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou pouze v koridorech
zimního sjezdového lyžování – resp. rozšíření koridorů stávajících (Z71 – Z74). Jedná
se o zábor charakteru trvalé omezení PUPFL (bezlesí v LHP). V místě
předpokládaného odlesnění je v současnosti nižší mladší les. Kategorie lesa je, stejně
jako na většině území města Rokytnice nad Jizerou, les zvláštního určení. Lze
konstatovat, že i v místním měřítku se jedná o poměrně zanedbatelný zásah (celkem
1,02ha) a z hlediska širšího je vliv zcela minimální.
Slabé stránky
- Valná část plochy lesních porostů jsou smrkové monokultury
Zábor PUPFL je ve Změně č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou pouze v koridorech
zimního sjezdového lyžování – resp. rozšíření koridorů stávajících (Z71 – Z74). Jedná
se o monokulturní smrčinový porost. S ohledem k tomu, že se nejedná o zábor trvalý,
ale pouze o trvalé omezení (bezlesí v LHP), je možné při následné obnovově lesa
v dotčených plochách vysadit lesní porost v historicky původní druhové skladbě.
- Zemědělská půda nevhodná pro rostlinnou výrobu
Přestože Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou předpokládá zábor zemědělské
půdy, jedná se o zábory poměrně malých výměr a navíc v plochách páté, tedy nejnižší
třídy kvality půdy. V tomto ohledu nemá tedy Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na
tuto skutečnost žádný vliv. Dá se konstatovat, že jde o skutečnost, která je daná
charakterem území jako takovým, ať již z pohledu místního klima, složení půdy,
morfologie terénu apod. a tuto slabou stránku území není reálné jakýmkoli způsobem
ovlivnit, natož pak územním plánem.
Hrozby
- Vodní eroze půdy na prudších svazích
Vodní eroze je přirozeným procesem, na který nemá Změna č.2 ÚP Rokytnice
nad Jizerou žádný vliv. Tato skutečnost je ovlivněna zejména intenzitou a typem
obhospodařování území a souvisí i s odtokovými poměry v území. Vliv Změny č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou je tedy vyhodnocen v podkapitole „Vodní režim“ této kapitoly. Lze
však konstatovat, že vodní eroze je jevem neustálým a nezadržitelným a člověk svým
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chováním může pouze ovlivňovat její rychlost. Na úrovni územního plánování jsou však
jakákoliv opatření ke zpomalení vodní eroze neprosaditelná.
Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Silné stránky
- Dostatečně kapacitní vertikální doprava (lanovky a lyžařské vleky)
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou navrhovanou lanovkou LA02 (koridory
zimního sjezdového lyžování Z71, Z72 a Z74 - návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP
Rokytnice nad Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v
území, o které bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) dále posiluje tuto silnou
stránku území. V místním měřítku je její vliv poměrně nezanedbatelný, v širším (území
města) je pak její vliv nepatrný.
Sociodemografické podmínky
Slabé stránky
- Nedostatek pracovních příležitostí v místě
Krom sezónního zaměstnání v rámci navrhované lanovky LA02 (návrh lanovky
LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice nad Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad
Jizerou je vymezena v území, o které bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené)
nemá Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na tuto skutečnost žádný vliv.
Příležitosti
- Rozvojem služeb, především v cestovním ruchu vytvářet pracovní příležitosti
v místě
Jak již bylo konstatováno v předchozím odstavci krom sezónního zaměstnání
v rámci lanovky LA02 nemá Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na tuto skutečnost
žádný vliv.
Bydlení
Silné stránky
- Dostatek vhodných ploch pro rodinné bydlení
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vymezuje z velké části lokality pro bydlení
resp. je rozšiřuje, aby bylo dosaženo minimální výměry pozemku potřebné pro výstavbu
rodinných domů, a je tedy pozitivním přínosem k této skutečnosti i když svým rozsahem
víceméně zanedbatelným.
- Dostatečná kapacita kompletní technické infrastruktury
Vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na tuto skutečnost je minimální a lze
konstatovat, že pro posílení této silné stránky je Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou
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vymezen koridor územní rezervy pro vodovodní přivaděč Harrachov - Rokytnice nad
Jizerou.
- Sportovní a rekreační vyžití v místě
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou navrhovanými koridory zimního sjezdového
lyžování a lanovkou LA02 (návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice nad
Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v území, o které
bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) dále posiluje tuto silnou stránku území.
V místním měřítku je její vliv poměrně nezanedbatelný, v širším (území města) je pak
její vliv nepatrný.

Rekreace
Silné stránky
- Centrum cestovního ruchu západních Krkonoš
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou navrhovanými koridory zimního sjezdového
lyžování a lanovkou LA02 (návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice nad
Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v území, o které
bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) dále posiluje tuto silnou stránku území.
V místním měřítku je její vliv poměrně nezanedbatelný, v širším (území města) je pak
její vliv nepatrný.
- Výborné podmínky pro lyžování
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou navrhovanými koridory zimního sjezdového
lyžování a lanovkou LA02 (návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice nad
Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v území, o které
bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) dále posiluje tuto silnou stránku území.
V místním měřítku je její vliv poměrně nezanedbatelný, v širším (území města) je pak
její vliv nepatrný.
Hospodářské podmínky
Silné stránky
- Posilování funkce cestovního ruchu jako významného zdroje pracovních
příležitostí a příjmu obyvatel
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou navrhovanými koridory zimního sjezdového
lyžování a lanovkou LA02 (návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice nad
Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v území, o které
bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) dále posiluje tuto silnou stránku území. V
místním měřítku je její vliv poměrně nezanedbatelný, v širším (území města) je pak její
vliv nepatrný a jak z pohledu zdrojů pracovních příležitostí, tak příjmu obyvatel (s
ohledem k sezónnosti a rozsahu záměru).
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Příležitosti
- Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou navrhovanými koridory zimního sjezdového
lyžování a lanovkou LA02 (návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice nad
Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v území, o které
bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) dále rozvíjí služby v cestovním ruchu tím,
že rozšiřuje možnosti zimního vyžití, i když rozsahem spíše v místním měřítku. V širším
měřítku je vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou minimální.
Vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na vyváženost vztahu územních
podmínek
Příznivé životní prostředí
- Atraktivní přírodní podmínky
- Čistota ovzduší a malá hluková zátěž
- Vynikající podmínky pro sportovní rekreační vyžití
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou v co nejvyšší možné míře respektuje
ochranu přírody a zároveň umožňuje zlepšení podmínek rekreačního využití území.
V žádném případě neovlivňuje ať již v pozitivním či negativním smyslu čistotu ovzduší
ani hlukovou zátěž. Lze tedy konstatovat, že vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou
na pilíř environmentální je minimální až zanedbatelný a to, s ohledem k rozsahu
navržených změn, v místním měřítku.
Hospodářský rozvoj
- Ochrana přírody a krajiny limitující rozvoj služeb v cestovním ruchu
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou v co nejvyšší možné míře respektuje
ochranu přírody a rozvíjí služby cestovního ruchu (jakožto hlavní síly místního
hospodářství) v místě s tím, že nechápe ochranu přírody a krajiny jako limit, ale jako
svou nezbytnou a neoddělitelnou součást. Provozovny průmyslové výroby nejsou
Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou žádným způsobem ovlivněny. Lze tedy
konstatovat, že vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na pilíř hospodářský je
minimální až zanedbatelný, ale v každém případě pozitivní, a to, s ohledem k rozsahu
navržených změn, v místním měřítku.
Sociální soudržnost
- Dostatek ploch pro rodinné bydlení
Na pilíř sociální soudržnosti má Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vliv
zejména vymezením (rozšířením) lokalit pro bydlení.

V další části je vyhodnocen vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na
skutečnosti zjištěné ÚAP Jilemnice, konkrétně na problémy k řešení v ÚPD. Opět zde
jsou uvedeny pouze ty skutečnosti, na které má, případně může mít, Změna č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou vliv.
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Závady
ÚAP Jilemnice neurčuje pro město Rokytnice nad Jizerou žádné závady, které by
měla řešit ÚPD města.
Střety
V Rokytnici nad Jizerou nedochází dle ÚAP ORP Jilemnice k žádným
vzájemným střetům záměrů. Jsou uvedeny zejména střety záměrů s technickou a
dopravní infrastrukturou a jejími ochrannými (příp. bezpečnostními) pásmy, které nelze
na úrovni ÚPD uspokojivě vyřešit a je nutné tyto střety řešit (event. je zohlednit)
v předprojektové a projektové přípravě a při samotné realizaci konkrétních záměrů.
Dále jsou uvedeny střety záměrů s ochranou přírody a půdního fondu. Takové střety se
záměry, pokud jsou součástí vydaného územního plánu, by již měly být vyřešeny
(kompromisním vymezením, kompenzací, stanovenými podmínkami apod.) a v rámci
Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou tedy nejsou tyto střety z podstaty věci žádným
způsobem řešeny, ani nebyl vznesen požadavek na jejich řešení. Střety záměrů
vyplývající ze Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou, nebyly v ÚAP Jilemnice vymezeny
(v území města Rokytnice nad Jizerou nejsou v ÚAP ORP Jilemnice vymezeny žádné
záměry).
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D. Vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením
Před započetím prací na Změně č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou ani v průběhu
těchto prací nebyly zjištěny žádné další skutečnosti, na které by měla zpracovávaná
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou jakýkoliv vliv, a které by nebyly uvedeny v ÚAP
ORP Jilemnice v aktuální podobě. S ohledem na rozsah a charakter navrhovaných
změn se takové skutečnosti ani nepředpokládají.
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E. Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj i pro sociální soudržnost obyvatel řešeného území tím, že:
-

svým rozsahem a charakterem minimalizuje dopad řešení na přírodní
hodnoty zejména s ohledem na ochranu přírody,

-

rozšířením zastavitelných ploch určených pro výstavbu rodinných domů
umožňuje jejich plné využití a naplnění pro tuto výstavbu,

-

umožňuje v nově vymezených zastavitelných plochách výstavbu rodinných
domů,

-

vytváří podmínky pro zvýšení zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou,

-

umožňuje rovnoměrnější rozložení návštěvníků areálu,

-

zvyšuje komfort a atraktivitu města Rokytnice nad Jizerou jakožto zimního
střediska,

-

ve velmi omezené míře umožňuje po realizaci záměrů vznik sezónních
pracovních míst.

Řešené území změny č. 2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je součástí řešeného území
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jenom „ZÚR LK“), u kterých dne 19.
12. 2006 Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 376/06/ZK schválilo návrh
zadání ZÚR LK (transformací z Územního plánu velkého územního celku Libereckého
kraje). ZÚR LK byly po veřejném projednání konaném 12.9.2011 vydány
zastupitelstvem kraje dne 13.12.2011.
Vyhodnocení souladu Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou se ZÚR LK je
uvedeno u jednotlivých bodů kurzívou. Neuvedené body se Změny č.2 ÚP Rokytnice
nad Jizerou nedotýkají.
Z2

Ve vymezených rozvojových oblastech nadmístního významu podporovat
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit pro zajištění vyváženého
využívání potenciálu kraje ve všech jeho částech.

Řešené území se dle ZUR LK nachází v rozvojové oblasti nadmístního významu
ROB5 - Jilemnice, ve kterém jsou určeny tyto podmínky a kritéria pro rozhodování o
změnách v území a úkoly pro územní plánování
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a) V územním rozvoji zohlednit skutečnost, že část území ROB5 Jilemnice je
součástí ochranného pásma KRNAP a nachází se v EVL a PO Krkonoše.
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Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou v nejvyšší možné míře respektuje tyto
hodnoty území a vymezuje plochy v dotčeném území, co možná nejšetrněji. S ohledem
na skutečnost, že se nelze zcela těmto územím navrhovanými záměry vyhnout, bylo
zvoleno řešení minimalizující dopady na chráněné území. Bylo provedeno posouzení
Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na životní prostředí a území NATURA 2000, které
je součástí tohoto vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
(kapitoly A. a B.). Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je
v tomto bodu v souladu se ZÚR LK.
c) Zohlednit významný vliv přechodných uživatelů území i jednodenních návštěvníků
a podíl pracovních příležitostí v oblasti rekreace a cestovního ruchu, odvozený z
potenciálu území tradičního nástupního centra pro rekreaci a cestovní ruch zejména do
Západních Krkonoš (přesah na území sousedního Královéhradeckého kraje).
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou se týká i rekreačního a sportovního využití
území, rozšiřuje jejich možnosti a komfort užívání. Lze tedy konstatovat, že Změna č.2
ÚP Rokytnice nad Jizerou je v tomto bodu v souladu se ZÚR LK.
Úkoly pro územní plánování:
b) Hledat cesty ke snížení negativních dopadů nezvladatelných zátěží území KRNAP
cestovním ruchem vytvářením územních podmínek pro rozvoj aktivit spojených s
využíváním volného času zejména mimo EVL Krkonoše.
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou v nejvyšší možné míře respektuje území
KRNAP i EVL Krkonoše a vymezuje plochy v dotčeném území, co možná nejšetrněji.
S ohledem na skutečnost, že se nelze zcela tomuto území navrhovanými záměry
vyhnout, bylo zvoleno řešení minimalizující dopady na chráněné území. Na druhou
stranu dojde realizací záměrů navrhovaných Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou
k rovnoměrnějšímu rozložení zátěže území a v důsledku toho k odlehčení velmi
exponovaných míst v kritické zimní sezóně. Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou je v tomto bodu v souladu se ZÚR LK.
V rozvoji aktivit pro rekreaci a cestovní ruch upřednostňovat optimální lokalizaci
a kvalitní nabídku služeb před neustálým zvyšováním kapacit.
Řešit zajištění kapacit veřejné infrastruktury pro rozsáhlý spádový obvod s
velkým vlivem ostatních, trvale nebydlících uživatelů území s ohledem na dělbu funkcí a
kooperaci s okolními centry Rokytnice nad Jizerou / Jablonec nad Jizerou a Vrchlabí /
Špindlerův Mlýn.
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou navrhuje mimo jiné koridory zimního
sjezdového lyžování Z71, Z72 a Z74 pro lanovku LA02 (návrh lanovky LA02 je zahrnut
již v ÚP Rokytnice nad Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je
vymezena v území, o které bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené), která
nahrazuje a prodlužuje stávající vlek a navyšuje přepravní kapacitu, a tím umožňuje
rovnoměrnější rozložení návštěvníků v rámci města (i když v širším pohledu
zanedbatelné). Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je v
tomto bodu v souladu se ZÚR LK.
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c) Připravit územní podmínky pro umisťování a rozvoj ekonomických aktivit,
zajišťujících vznik nových pracovních míst v pestřejší možnosti pracovního uplatnění.
Rozvoj nových ekonomických aktivit zajistit odpovídajícími obytnými kapacitami.
Realizace navrhované lanovky LA02 (návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP
Rokytnice nad Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v
území, o které bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) přinese sezónní
zaměstnání jednak v době výstavby, pak v průběhu životnosti v rámci obsluhy a údržby.
Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je v tomto bodu v
souladu se ZÚR LK.

Z8

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů
ochrany přírody a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně
ekonomických aktivit v území KRNAP.

Řešené území se dle ZUR LK dále nachází v části specifické oblasti SOB7
Krkonoše - Jizerské hory, ve kterém jsou určeny tyto podmínky a kritéria pro
rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování (kurzívou uvedené
vyhodnocení souladu se Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou). Neuvedené body se
Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou nedotýkají.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
b) Vysoké zatížení území s nejatraktivnějším potenciálem pro rekreaci a sport
s koncentrací tradičních středisek cestovního ruchu, sportovně rekreačními aktivitami a
přechodnými uživateli území.
Nelze předpokládat, že by Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou s ohledem na
její rozsah a charakter jakkoli zvýšila zatížení území, spíše se lze domnívat, že v jejím
důsledku dojde k rovnoměrnějšímu (v širším hledisku zanedbatelně) rozprostření
návštěvníků lyžařského areálu. Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad
Jizerou je v tomto bodu v souladu se ZÚR LK.
Území s výrazným vlivem ostatních uživatelů území a přitom nejvyšším úbytkem
trvale bydlících obyvatel při nejvyšší intenzitě nové bytové výstavby převážně (tzv.
druhé bydlení), s dominantním a zásadním vlivem jednodenní návštěvnosti,
s vysokými hustotami potenciálních uživatelů na zastavěné plochy a z toho
vyplývajícími vysokými požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury.
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou má s ohledem na její charakter minimální
vliv na trvale bydlící obyvatele. Změna mimo jiné vymezuje a rozšiřuje zastavitelné
plochy / návrhové lokality pro výstavbu rodinných domů a tím umožňuje v tomto ohledu
rozvoj území. Zda se bude jednat o výstavbu pro trvalé nebo přechodné bydlení nelze
na úrovni ÚP ovlivnit. Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je i
v tomto bodu v souladu se ZÚR LK.
Úkoly pro územní plánování:
d) V mezích zajištění udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu území regulovat
záměry na zvyšování zatížení území cestovním ruchem, novými sportovně rekreační a
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ubytovacími kapacitami zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu, a
využívání území s ohledem na zájmy ochrany přírodních a kulturních hodnot. Za tímto
účelem vyloučit vymezování nových areálů pro sjezdové lyžování.
Upřednostňovat kvalitativní rozvoj základen a středisek cestovního ruchu před
pouhým zvyšováním kvantity:
- respektovat podmínky ochrany přírodních a krajinných hodnot EVL a PO
Krkonoše,
- zmírňovat střety nadměrného zatížení území cestovním ruchem se zájmy ochrany
přírody.
- rozvoj infrastruktury pro šetrné formy cestovního ruchu.
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vymezuje koridory zimního sjezdového
lyžování pro lanovku LA02 (návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice nad
Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v území, o které
bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) v návaznosti na stávající areál pro
sjezdové lyžování v prodloužené trase stávajícího vleku, nevymezuje tedy areál nový.
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou respektuje podmínky ochrany přírodních a
krajinných hodnot EVL a PO Krkonoše a zásah do nich se snaží v co nejvyšší možné
míře minimalizovat. Bylo provedeno posouzení Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na
životní prostředí a území NATURA 2000, které je součástí tohoto vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území (kapitoly A. a B.). Lze tedy konstatovat, že
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je v tomto bodu v souladu se ZÚR LK.

Z26

Zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů
nezávadnou a kvalitní vodou, vytvářet územní podmínky pro dosažení
evropských standardů při pokrytí území LK zásobovacími vodovodními
systémy.

V2A - Územní rezerva pro vodovodní přivaděč Harrachov - Rokytnice nad Jizerou
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vymezuje koridor územní rezervy pro
vodovodní přivaděč v rozsahu dle ZÚR LK. Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou je v tomto bodu v souladu se ZÚR LK.

Z43

Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v územích se sportovně
rekreačním zatížením.

a) V rozvoji středisek a center cestovního ruchu upřednostňovat šetrné formy
rekreace a sportovního vyžití ve smyslu ochrany přírodních hodnot území:
- omezovat další nežádoucí zátěže ve zvláště chráněných územích stanovením
podmínek a limitů rekreačního využívání exponovaných území ve prospěch
zvyšování kvality služeb s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny.
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou charakterem, polohou a výměrou
navrhovaných změn v co nejvyšší možné míře také respektuje ochranu přírodních
hodnot. Pro rozvoj sportovního vyžití jsou vymezeny koridory zimního sjezdového
lyžování pro lanovku LA02 (návrh lanovky LA02 je zahrnut již v ÚP Rokytnice nad
Jizerou a v rámci Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je vymezena v území, o které
bylo území Rokytnice nad Jizerou rozšířené) v přímé návaznosti na stávající sjezdovku.
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S ohledem k rozsahu záměrů je její vliv na ochranu přírody a přírodní hodnoty z širšího
pohledu víceméně zanedbatelný. Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice
nad Jizerou je v tomto bodu v souladu se ZÚR LK.

Z59

Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako
perspektivního sektoru ekonomiky při upřednostňování šetrných forem udržitelného cestovního ruchu ohleduplného k životnímu prostředí, který
neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.

a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a v maximální
možné míře využívat místní potenciál a zdroje, postupně a přirozeně rozvíjet území při
zachování jeho přírodních a kulturních hodnot.
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou v maximální možné míře respektuje a
využívá místní potenciál a zdroje. Navrhuje koridory zimního sjezdového lyžování (resp.
rozšíření stávajících) s minimálním možným zásahem do chráněného a přírodně
hodnotného území, a tak přispívá ke zkvalitnění služeb cestovního ruchu v Rokytnici
nad Jizerou. Jiné navrhované změny se cestovního ruchu nedotýkají. Lze tedy
konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je v tomto bodu v souladu se ZÚR
LK.
b) Koordinovat a regulovat rozvoj cestovního ruchu v souladu s udržitelným rozvojem
území, hledat způsoby omezení kvantitativního rozvoje aktivit cestovního ruchu
zejména ve specifických oblastech SOB5 Jizerské hory, SOB6 Západní Krkonoše a
SOB7 Český ráj jih, které jsou nejvíce ohroženy přetížením.
Realizací záměrů vymezených Změnou č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou nedojde
k výraznému navýšení zatížení dotčeného území aktivitami cestovního ruchu. Naopak
dojde k mírnému zkvalitnění služeb a možnosti rovnoměrnějšího rozložení těchto aktivit
v rámci Rokytnice nad Jizerou. Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad
Jizerou není v tomto bodu v rozporu se ZÚR LK.

Z60

Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a
středisek cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle
rajonizace krajinných rekreačních oblastí a podoblastí cestovního ruchu.

Rokytnice nad Jizerou je v ZÚR LK zařazena do oblasti cestovního ruchu
Krkonoše a Podkrkonoší, podoblasti Krkonoše a je zařazena do kategorie PSCR, tj.
polyfunkční středisko cestovního ruchu.
Úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet podmínky pro systémový rozvoj cestovního ruchu a pro naplňování
charakteristik jednotlivých středisek a center cestovního ruchu:
- vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní dostupnost,
- připravit územní podmínky pro rozvoj služeb cestovního ruchu,
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury,
- vytvářet územní předpoklady pro využití potenciálu cestovního ruchu,
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- vytvářet územní předpoklady pro efektivní veřejnou dopravu umožňující účelné
propojení s dalšími středisky cestovního ruchu.
Jedním z přínosů Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je zvýšení kvality
nabízených služeb rozšířením možností sportovního vyžití realizací lanovky LA02. Lze
tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je také v tomto bodu v
souladu se ZÚR LK.

Z64

Ochranu krajinného rázu (KR) realizovat dle podmínek péče o krajinný ráz
ve vymezených oblastech a podoblastech krajinného rázu.

Základní společná kritéria a podmínky péče o krajinný ráz pro rozhodování o
změnách v území:
b) Respektovat chráněné části krajiny a krajinné útvary, minimalizovat zásahy do
území zájmů ochrany přírody a krajiny.
Území města Rokytnice nad Jizerou je ZÚR LK zařazeno do oblasti krajinného
rázu OKR 04 - Západní Krkonoše, pro kterou platí:
Specifická kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) Ochrana přírody a krajiny bude na velkoplošně zvláště chráněném území i nadále
realizována dle plánů péče o ZCHÚ (KRNAP), území zvláště nechráněná v kontextu
regulativů ZCHÚ.
Bylo provedeno posouzení Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na životní
prostředí a území NATURA 2000, které je součástí tohoto vyhodnocení vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území (kapitola B.).
b) Zachování charakteru krajinného rázu (konzervace), eliminace nevhodných
zásahů do krajiny, ochrana přírodních a krajinářských hodnot, ochrana území před
nadměrným rekreačním a sportovním zatížením.
Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou v plné míře respektuje dotčené chráněné
části krajiny a zásah do území ochrany přírody a krajiny v co nejvyšší možné míře
minimalizuje. Svým charakterem a rozsahem má na krajinný ráz v dotčených lokalitách
zanedbatelný vliv. V důsledku realizace navrhovaných záměrů nedojde k
výraznému zintenzivnění zatížení v řešeném území. Lze tedy konstatovat, že Změna
č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je v tomto bodu v souladu se ZÚR LK.

Z65

Územní rozvoj realizovat v souladu se základními krajinnými typy dle
převládajících způsobů využití.

Území města Rokytnice nad Jizerou je charakterizována jako lesní krajina, pro
kterou platí:
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
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a) Zachování a ochrana přírodních a krajinářských hodnot, produkčních i
mimoprodukčních funkcí lesů.
b) Minimalizace záborů PUPFL.
Úkoly pro územní plánování:
b) Zábory PUPFL v souvislostech s rozvojem území omezovat pouze na míru
nezbytnou.
Zábory PUPFL předpokládané pro realizaci záměrů navržených změnou č.2 ÚP
jsou bezezbytku vymezeny jako zábory s trvalým omezením. Nedojde tedy k vynětí
z lesního půdního fondu, ale pouze k úpravě lesního hospodářského plánu, kde budou
plochy vedeny jako bezlesí. Po dožití navrhovaných zařízení a objektů je možné za
minimálních vynaložených prostředků plochy znovu využívat k původnímu účelu (les
zvláštního určení) a zvolit skladbu výsadby tak, aby co nejvíce odpovídala skladbě
původní (stávající les je monokulturní smrčinový). Dále je nutné zdůraznit, že
navrhované zábory jsou v poměru k celkovým plochám PUPFL naprosto zanedbatelné.
Lze tedy konstatovat, že Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou je v tomto bodu v
souladu se ZÚR LK.
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F. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území shrnutí
Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím
generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom
nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.
(Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.)

F.I Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěná v rozboru
udržitelného rozvoje.
Z hlediska důsledků řešení na životní prostředí má Změna č.2 ÚP Rokytnice nad
Jizerou negativní vliv v dotčeném území, z širšího hlediska je však její negativní vliv
zcela zanedbatelný. Jedná se o dopady navrhovaných koridorů zimního sjezdového
lyžování Z71 - Z74 o celkové výměře 1,02ha. Ostatní realizace v rámci návrhových
lokalit vymezených Změnou č.2 Rokytnice nad Jizerou mají vliv na životní prostřední
zcela minimální až žádný zejména s ohledem k tomu, že tyto lokality jsou vymezeny
v zastavěném území, či v návaznosti na něj. Kladně lze hodnotit vypuštění územní
rezervy pro vodní nádrž Vilémov, která by měla negativní vliv na životní prostředí.
Z hlediska důsledků řešení na hospodářský rozvoj města má Změna č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou nepatrný vliv s ohledem na možné zvýšení zaměstnanosti
(několik málo sezónních pracovních míst pro obsluhu navrhované lanovky LA02).
Ostatní realizace v rámci návrhových lokalit vymezených Změnou č.2 Rokytnice nad
Jizerou mají vliv na hospodářský rozvoj města zcela minimální až žádný.
Z hlediska důsledků řešení na sociální soudržnost obyvatel Změny č.2 ÚP
Rokytnice nad Jizerou má rovněž malý vliv, i když opět ne zcela zanedbatelný, zejména
s ohledem na nepatrné navýšení lokalit s možností výstavby rodinných domů, resp.
rozšíření stávajících.
Obecně lze konstatovat, že vliv Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou má
nepatrný vliv ať již negativní nebo pozitivní z širšího hlediska, z hlediska místního je pak
význam větší přesto však ne příliš výrazný.
F.II Shrnutí přínosu
předcházení

územního

plánu

k vytváření

podmínek

pro

Přínos Změny č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou pro předcházení rizikům a
ohrožením současné generace i generací budoucích lze s ohledem na její rozsah a
charakter považovat za minimální.
 zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace
obyvatel řešeného území

-

Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vytváří podmínky pro předcházení rizik z
nedostatku ploch pro rodinné bydlení,
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nemožnost využití celé kapacity v současnosti navržených zastavitelných ploch pro
bydlení,
odlivu návštěvníků území,
nekoordinovaného rozvoje lyžařských areálů v Rokytnici nad Jizerou.
 předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou vytváří podmínky jednak pro mírné zvýšení
atraktivnosti území pro návštěvníky a tím i zmírnění případně i zastavení jejich odlivu do
jiných středisek. S ohledem na zvyšující se životní úroveň obyvatelstva lze
předpokládat, že bude i dále vytvářen tlak na další zvyšování komfortu střediska a to
jednak z pohledu obyvatel, tak z pohledu návštěvníků, v opačném případě dojde
k poklesu návštěvnosti se všemi důsledky z toho vyplývajícími, tedy, s ohledem na
klíčovost cestovního ruchu pro místní ekonomiku, včetně úbytku trvalých obyvatel. Pro
ty vymezuje Změna č.2 ÚP Rokytnice nad Jizerou lokality s možností výstavby
rodinného bydlení, event. rozšiřuje stávající pro možnost jejich úplného využití.

