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TEXTOVÁ ÁST 

 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
A.00 Identifika ní údaje 
 
Název: 
Územní studie - rozvojové lokality – K1 a K2 (plochy zm n v krajin ), k.ú. Albrechtice v Jizerských horách 
 
Obec: 
Albrechtice v Jizerských horách 
 
Dot ené pozemky plochy K1 a K2:  
k.ú. Albrechtice v Jizerských horách: 
 

p. . Vým ra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

573/1 1605 Trvalý travní porost 

573/5 1605 Trvalý travní porost 

589/5 3380 Trvalý travní porost 

589/6 737 Trvalý travní porost 

590 157 Ostatní plocha 

591/1 8460 Trvalý travní porost 

591/8 131 Trvalý travní porost 

592 182 Ostatní plocha ZEKAR, s.r.o.

606/4 1822 Lesní pozemek 

606/7 10738 Lesní pozemek 

630 96 Ostatní plocha 

632/1 32680 Trvalý travní porost 

642 142 Ostatní plocha 

647 3370 Ostatní plocha Technické služby Albrechtice, s.r.o.

675/2 16213 Trvalý travní porost 

675/4 10632 Trvalý travní porost 

689 14080 Trvalý travní porost 

690/1 14367 Trvalý travní porost 

690/2 1063 Trvalý travní porost 

692 834 Ostatní plocha ZEKAR, s.r.o.

714/3 24258 Ostatní plocha 

714/5 11747 Ostatní plocha 

714/6 1772 Ostatní plocha 

725/1 4160 Trvalý travní porost eská republika

735 9953 Trvalý travní porost JFK investment, s.r.o.

737 903 Trvalý travní porost 

738/1 1136 Ostatní plocha ZEKAR, s.r.o.

738/3 90 Ostatní plocha Obec Albrechtice v Jizerských horách

738/4 45 Ostatní plocha 
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738/6 182 Ostatní plocha 

743/2 114 Ostatní plocha Obec Albrechtice v Jizerských horách

746/1 2237 Trvalý travní porost Obec Albrechtice v Jizerských horách

746/3 93 Trvalý travní porost 

746/6 336 Trvalý travní porost 

747/2 464 Trvalý travní porost 

749/3 818 Trvalý travní porost 

751/2 1106 Trvalý travní porost 

751/4 202 Trvalý travní porost 

751/5 102 Trvalý travní porost Obec Albrechtice v Jizerských horách

2478/3 456 Ostatní plocha 
 
Seznam vlastník : 

vlastník adresa

eská republika Státní pozemkový ú ad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
P h 3

JFK investment, s.r.o. Kroftova 391/6, Smíchov, 15000 Praha

Obec Albrechtice v Jizerských horách .p. 226, 46843 Albrechtice v Jizerských horách

Technické služby Albrechtice, s.r.o. .p. 300, 46843 Albrechtice v Jizerských horách

ZEKAR, s.r.o. .p. 6, 46843 Ji etín pod Bukovou

 
Pozemky dopl ku ešeného území v navazujících plochách zm n v krajin :  
k.ú. Desná I: 

p. . Vým ra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

476/1 32561 Vodní plocha eská republika

484 1763 Ostatní plocha M sto Desná

493 11870 Trvalý travní porost 

496 420 Trvalý travní porost 

497 12103 Trvalý travní porost 

499 2502 Lesní pozemek 

500 2147 Trvalý travní porost 

507 1344 Lesní pozemek 

508/1 22 Lesní pozemek 

508/2 397 Lesní pozemek 

509 249 Lesní pozemek eská republika

532/3 2805 Ostatní plocha 

533 359 Ostatní plocha 

534 7037 Trvalý travní porost 

535 15573 Lesní pozemek 

538 2453 Trvalý travní porost 



ÚZEMNÍ STUDIE             ROZVOJOVÉ LOKALITY – K1 a K2 (plochy zm n v krajin ), k.ú. ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH

3/10

540 1010 Ostatní plocha Jizerská porcelánka s.r.o.

541 461 Zastav ná plocha a nádvo í 

542 234 Ostatní plocha 

543 841 Trvalý travní porost 

544 346 Trvalý travní porost M sto Desná

545 9521 Trvalý travní porost M sto Desná
 
Seznam vlastník : 

vlastník adresa

eská republika Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
P d tí 50003 H d K ál é

eská republika Lesy eské republiky, s.p., P emyslova 1106/19, Nový Hradec 
K ál é 50008 H d K ál é

Jizerská porcelánka s.r.o. Údolní 138, Desná I, 46861 Desná

M sto Desná Krkonošská 318, Desná II, 46861 Desná

Po izovatel: 
M stský ú ad Tanvald 
Odbor stavební ú ad a životní prost edí 
Palackého 359, 468 41 Tanvald 
 
Objednatel: 
Obec Albrechtice v Jizerských horách 
Albrechtice v Jizerských horách .p. 226,  
468 43 Albrechtice v Jizerských horách 
 
Zhotovitel: 
ŽALUDA, projektová kancelá  
Železná 493/20, Praha 1, 110 00 
I : 735 80 872 
tel/fax: 737 149 299/225 096 854 
 
Projektant: 
Ing. Eduard Žaluda, KA 4077 
 
Spolupráce: 
a23 architekti 
Ing. arch. Michaela Dejdarová, KA 4079  
tel. +420 723 762 444 
 
Datum: 
07/2014 
 
Stupe : 
Územní studie 
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A.01 Hlavní cíle ešení 

Hlavním cílem ešení územní studie je prov it funk ní a provozní vztahy v rámci lyža ského areálu „K ížek“ navrženého územním 
plánem k obnov  a rozší ení. Úkolem studie je také prov it a zajistit koordinaci ešení s navazujícími zám ry na území m st 
Tanvaldu a Desné. 
Dalším cílem územní studie je doplnit a zp esnit podmínky využití v rozvojových ploch K1 a K2 vymezených územním plánem 
Albrechtice v Jizerských horách a vytvo it podklad pro rozhodování v území. 
Území studie dále prov uje a eší p edpokládané kolize a st ety navrženého lyža ského areálu „K ížek“ s p ístupovou komunikací k 
nemovitostem .p. 359, .ev. 651, .ev. 654, .ev. 652 a  .ev. 657 v obci Albrechtice v Jizerských horách a navrhne optimální ešení 
provozu areálu a p ístupu k nemovitostem.  
V územní studii je ešena koncepce dopravy v klidu v plochách provozn  souvisejících, lokalizovaných mimo ešené území, umíst ní 
jednotlivých p epravních za ízení (vlek , lanovek), napojení staveb a za ízení na technickou infrastrukturu a lokalizace technického 
vybavení areálu. 
Nad rámec zadání jsou ov eny vazby na související plochy ubytovacích kapacit a sociálního a technického zázemí. 
 

A.02 Podmínky vyplývající z ÚPD 

Obec Albrechtice v Jizerských horách má platnou územn  plánovací dokumentaci Územní plán Albrechtice v Jizerských horách s 
ú inností od 10.4.2014. Pro rozhodování v zastavitelné ploše K1 a K2 jsou územním plánem stanoveny následující podmínky: 
 
Rozhodování o zm nách v území je podmín no zpracováním územní studie s cílem: 

zpracovat posouzení vliv  na životní prost edí (resp. Provedení zjiš ovacího ízení) sou asn  pro plochy K1 a K2 
stanovit koncepci provozu v plochách areálu 
prov it architektonické a urbanistické p sobení objekt  ve vztahu k okolní zástavb  a volné krajin , st ety funkcí 
navrženého areálu pro sjezdové lyžování a dopravní obslužnosti 

stanovit funk ní napojení na plochy sjezdových tratí a plochy ob anské vybavenosti 
prov it rozmíst ní a kapacity parkoviš  a odstavných ploch, v etn  umíst ní p epravních za ízení (vlek , lanovek) 
prov it umíst ní jednotlivých staveb 

ešit systémy technické infrastruktury 
prov it základní dopravní vztahy a to m.j. ve vztahu k bezpe nému zajišt ní p íjezdu a p ístupu k nemovitostem .p. 359, 
.ev. 651, .ev. 654, .ev. 652 a .ev. 657 v obci Albrechtice v Jizerských horách 

prov it odtokové pom ry v území 
koordinovat s ešením na území m sta Desná 

 
Funk ní využití plochy:  

Plochy smíšené nezastav ného území – sportovní (Nss) 

hlavní využití: 

- není stanoveno 

p ípustné využití: 

- sportovní plochy p írodního charakteru celoro n  nebo sezónn  využívané (sjezdové lyžování apod.) 
- odstra ování náletových d evin, probírky 
- liniové a plošné nelesní stromové porosty (nap . stromo adí, remízy, meze apod.), 
- travní porosty, b ehové porosty, pobytové louky 
- technické vybavení sloužící bezprost edn  provozu sportovních ploch, zejména za ízení lyža ských vlek , napojovací body 

prost edk  pro um lé zasn žování, um lé osv tlení atd. 
- za ízení a opat ení pro ochranu p írody a krajiny 

podmín n  p ípustné využití: 

- travnaté, mlatové, št rkové cesty pro p ší a cyklisty za podmínky, že bude zachována reten ní schopnost krajiny a 
nedojde k poškození p edm t  ochrany p írody a krajiny 
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- drobné objekty technického a sociálního zázemí sportoviš , zejména sklady sezónního vybavení (nap . slalomových 
branek, WC, mobilní objekty ob erstvení apod.) za podmínky, že nedojde k poškození p edm t  ochrany p írody a krajiny 

- drobná architektura a vodní prvky za podmínky, že nedojde k poškození p edm t  ochrany p írody a krajiny 
- cvi né a pobytové louky (kynologie, jezdecký sport, atd.) za podmínky, že nedojde k poškození p edm t  ochrany p írody 

a krajiny  
- vodní plochy a nádrže sloužící pro ú ely úpravy sportovních ploch a za ízení jako nap . zásobní nádrže pro um lé 

zasn žování, akumula ní nádrže pro závlahu porostu sportovních ploch atd. za podmínky, že nedojde k výraznému 
narušení krajinného rázu 

- dopravní infrastruktura za podmínky, že bude zajiš ovat dopravní obsluhu objekt  a nelze ji od vodn n  umístit v jiných 
plochách a že nebude zásadn  narušovat p írodní funkci plochy a krajinný ráz  

- technická infrastruktura za podmínky, že ji nelze od vodn n  umístit v jiných plochách a že nebude zásadn  narušovat 
p írodní funkci plochy a krajinný ráz 

- stavby, za ízení a opat ení pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk  
za podmínky, že nedojde k poškození p edm t  ochrany p írody a krajiny 
za ízení a opat ení pro ú ely rekreace a cestovního ruchu za podmínky, že nedojde k poškození p edm t  ochrany p írody 
a krajiny 

nep ípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, p ípustné a podmín n  p ípustné využití 
- oplocení vyjma do asného prokazateln  nezbytného oplocení pro ekologicky vhodné zem d lské nebo lesnické 

hospoda ení 
- terénní úpravy a likvidace lu ních biotop  na trvalých travních porostech  

podmínky prostorového uspo ádání: 

- max. výška stavby: 6 m 

A.03 Vyhodnocení spln ní zadání 

Zadání územní studie bylo zpracováno po izovatelem (M Ú Tanvald, Odbor stavební ú ad a životní prost edí). Požadavky 
stanovené v jednotlivých kapitolách zadání jsou návrhem respektovány s následující odchylkou: 

Ve vydaném územním plánu Albrechtice v Jiz. horách je rozsah území podmín ného zpracováním územní studie vymezen plochami 
K1, K2. S ohledem na územní vazby a dopady jednotlivých opat ení navržených ve vymezených plochách K1, K2 na širší území, 
byly do ešení územní studie zahrnuty také související plochy. Nároky mimo vymezené plochy K1, K2 vyvolávají zejména dopravní 
ešení (p ístupy k nemovitostem .p. 359, .e. 651, 652, 654, 655, 656, 657 v k.ú. Albrechtice v Jiz. horách a .p. 170 v k.ú. Desná I, 
ešení dopravy v klidu, nástupních míst v k.ú. Desná I), vedení turistických koridor  (D42, p ší turist. trasy), provozní vazby na 

stávající i navrhovanou ob anskou infrastrukturu (ubytování, stravování) a technické a sociální zázemí.  

A.04 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 zákona . 183/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . ešení územní studie se týkají 
odst. 1, 2 a 4. 

(1) Cílem územního plánování je vytvá et p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spo ívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území a uspokojující pot eby 
sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Územní studie vytvá í p edpoklady pro obnovu a rozší ení lyža ského areálu „K ížek“ zejména zp esn ním umíst ní jednotlivých 
staveb a za ízení ve vymezených plochách, rozpracováním navržené koncepce dopravní a technické infrastruktury, prov ením 
provozních souvislostí a vazeb lyža ského areálu na související objekty ob anského vybavení a technického a sociálního zázemí v 
souladu s vydaným územním plánem.  

Zám rem jsou vytvo eny podmínky pro podporu oslabených pilí  soudržnosti a hospodá ství a sou asn  je respektována zásada 
minimalizace st et  se zájmy ochrany p írody a krajiny. 
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 (2) Územní plánování zajiš uje p edpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním ešením ú elného využití a 
prostorového uspo ádání území s cílem dosažení obecn  prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm  na rozvoji území. Za 
tím ú elem sleduje spole enský a hospodá ský potenciál rozvoje. 

Územní studie respektuje obsahový rámec a metodický postup stanovený p íslušnou legislativou. Mezi podklady pro návrh 
celkového uspo ádání pat í informace o stávajících zám rech v území a situace vlastnických vztah . ešení je pr m tem 
dlouhodobých priorit obecních samospráv Albrechtic v Jiz. horách, Desné a Tanvaldu. V roce 2013 byl zpracován návrh zprávy o 
uplat ování ZÚR Libereckého kraje, v níž je požadavek na prov ení možnosti propojení Albrechtic v Jiz. horách, Tanvaldu a Desné 
v rámci rozvoje lyža ského areálu Tanvaldský Špi ák explicitn  uveden. ešení územní studie bylo pr b žn  konsultováno se 
zástupci obce. Pracovní verze návrhu byla p ed vložením do evidence ÚP  p edložena k vyjád ení orgánu ochrany p írody a krajiny. 

(4) Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn  urbanistického, 
architektonického a archeologického d dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou složku prost edí života obyvatel a základ jejich 
totožnosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajiš uje ochranu nezastav ného 
území a nezastavitelných pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastav ného území. 

Územní studie rozpracovává koncepci ochrany a rozvoje urbanistických, architektonických a p írodních hodnot stanovenou 
v územním plánu. Zám r byl v rámci zpracování územního plánu Albrechtice v Jiz. horách posuzován z hlediska vliv  na životní 
prost edí (SEA). Vlivy na jednotlivé složky prost edí byly vyhodnoceny jako akceptovatelné. Pro další stupn  projektování byly 
stanoveny podmínky, které jsou do ešení zapracovány.  

A.05 Vyhodnocení souladu se strategickými a rozvojovými dokumenty a dalšími podklady 

Zám r obnovy a rozší ení lyža ského areálu K ížek je dlouhodob  a kontinuáln  deklarován ve strategických dokumentech obce 
Albrechtice v Jiz. horách a m sta Desná. Spole n  s blízkými areály Tanvaldský Špi ák a Mariánská Hora bude po svém dokon ení 
tvo it provozn  souvislé lyža ské st edisko s nástupními místy v údolích ek Kamenice a Bílá Desná.  

Krajský ú ad Libereckého kraje v sou asnosti po izuje ve smyslu § 30, zákona . 183/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  
územní studii rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory, které v roce 2013 p edcházelo zpracování studie rozvoje cestovního ruchu 
Jizerské hory. V tomto podkladovém materiálu je zakotvena jednozna ná podpora rozvíjet oblast Tanvaldského Špi áku jako jedno 
ze t í center sjezdového lyžování v kraji (Ješt d, Bed ichov – Severák, Tanvaldský Špi ák). 

V roce 2007 byla zpracována „Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory“ GAREP, s.r.o. V tomto 
dokumentu je lyža ský areál na Špi áku za azen do kategorie st edisek sjezdového lyžování mezinárodního významu 
s odpovídajícími nároky na komplexní rozvoj. 

V sou asnosti probíhá projednávání zm ny . 1 ÚP Tanvald. Jedním z jejích cíl  je vyhledat optimální trasu vzájemných propojení 
dosud izolovaných lyža ských areál  mezi sebou a dále navrhnout možnost napojení celého areálu na infrastrukturní zázemí m sta 
Tanvald.  

V roce 2013 byl zpracován návrh zprávy o uplat ování ZÚR Libereckého kraje, v níž je požadavek na prov ení možností propojení 
Albrechtic v Jiz. horách, Tanvaldu a Desné v rámci rozvoje lyža ského areálu Tanvaldský Špi ák explicitn  uveden. 

V rámci koncepce rozvoje cestovního ruchu na území obce byl v dubnu 2014 zám r obnovy a rozší ení areálu K ížek zakotven 
v územním plánu. 

P i zpracování územní studie byly využity a vyhodnoceny další dostupné podklady: 

- Dlouhodobý strategický plán rozvoje obce Albrechtice v Jizerských horách pro období 2007 - 2015 (Obec Albrechtice 
v Jizerských horách, 2006) 

- Studie lyža ského areálu K ížek (Ing. Ji í Fól, Jablonec nad Nisou, 2006) 

- Oznámení E.I.A. „Lyža ský areál Albrechtice – K ížek“ 0. etapa (Ing. Václav Martinovský, 2007) 

- „Lyža ský areál Albrechtice – K ížek“ 1. etapa Hluková studie (EkoMod, 2007) 
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- „Lyža ský areál Albrechtice – K ížek“ 1. etapa Rozptylová studie (EkoMod, 2007) 

- Posouzení vlivu Lyža ského areálu Špi ák – K ížek (1. etapa, výhled) na krajinný ráz dle § 12 zákona . 114/1992 Sb. ve 
zn ní pozd jších p edpis . (Mgr. Václav Treml, 2006) 

- „Lyža ský areál K ížek – Desná v Jizerských horách 1. etapa“ Autorizovaný protokol Hodnocení zdravotních rizik expozice 
hluku (Ing. Dana Potužníková, 2007) 

- „Lyža ský areál K ížek – Zhodnocení dopad  na PUPFL, ZPF a ÚSES“ (Ing. Jan Hromek – LESPROJEKT, 2007) 

- „Biologické hodnocení výstavby lyža ského areálu K ížek“ (Mgr. Richard Viš ák, Ph.D., 2007) 

- Oznámení E.I.A. „Lyža ské st edisko Tanvaldský Špi ák Albrechtice v Jizerských horách – Modernizace a rozší ení 
st ediska“ (Ing. Václav Martinovský,  

 

B. EŠENÍ STUDIE 
 

B.01 Širší vztahy, charakteristika a vazby ešeného území 

ešené území leží v jižní ásti Jizerských hor, v obci Albrechtice v Jiz. horách. Pro širší lokalitu je charakteristická poloha na hranici 
mezi Albrechticemi v Jiz. horách, Desnou a Tanvaldem a lze ji považovat za sou ást areálu Tanvaldského Špi áku. Na východní 
ásti lokality byl v minulosti provozován lyža ský areál K ížek s dolní stanicí vleku na území m sta Desná, s jehož obnovou se 

v rámci zám ru po ítá. 

Obec Albrechtice v Jiz. horách je rovn ž sou ástí turistického regionu Jizerské hory, jehož vymezení vychází ze ZÚR LK a dalších 
koncep ních materiál  Odd lení cestovního ruchu KÚLK. Dle kategorizace st edisek a center cestovního ruchu je obec spolu 
s Ji etínem pod Bukovou za azena mezi p ím stská st ediska rekreace.  

Velmi výhodná je poloha ešeného území ve vztahu k páte ním dopravním tah m. Východní ást - hlavní nástupní místo do areálu 
leží ve východní ásti v údolí Bílé Desné prakticky v p ímé vazb  na silnici I/10 a železni ní tra  . 036. Železni ní stanice Desná i 
autobusová zastávka Desná – centrum leží v docházkové vzdálenosti. 

Výhledový cílový stav ski areálu Tanvaldský Špi ák je vytvo ení komplexn  vybaveného lyža ského areálu s širokým spektrem 
obtížnosti lyža ských sjezdových tratí, dostupného ve ejnou hromadnou dopravou a využívajícího silného infrastrukturního zázemí 
Tanvaldské aglomerace. Základním motivem je propojení nástupních míst v údolích ek Kamenice a Bílá Desná, tedy míst 
dostupných kapacitní dopravou systémem lyža ských vlek , lanových drah a sjezdových tratí do souvislého provozního celku a jeho 
p ímé napojení na m sto Tanvald otev ením jižního svahu Špi áku. 

B.02 Vymezení ešeného území 

ešené území zahrnuje plochy K1, K2 vymezené ve vydaném územním plánu. Jedná se o svažitou ást území ve východní ásti 
albrechtického katastru na hranici s m stem Desná. Od sedmdesátých let byl na ásti území provozován lyža ský areál známý pod 
názvem K ížek s nástupní stanicí vleku v údolí Bílé Desné. Sou ástí ešeného území je dále pás pozemk  na jižním svahu Sv tlého 
vrchu, ob  ásti jsou propojeny v prostoru albrechtického vodojemu a vytvá ejí provozn  souvislou plochu. Lokalitu K2 tvo í 
p evážn  pozemky trvalých travních porost  ojedin le se skalními výchozy z velké ásti pokryté náletovými d evinami. Plocha K1 
leží ve své spodní ásti na pozemcích ZPF, horní p evážná ást svahu zasahuje do lesního masivu Sv tlého vrchu. 

B.03 Návrh koncepce, provozní vztahy 

Koncepce p edpokládá postupnou obnovu a rozší ení p vodního lyža ského areálu K ížek s propojením na areály Tanvaldský 
Špi ák a Mariánská Hora. Cílem tohoto zám ru je vytvo it provozn  ucelené a komplexn  vybavené lyža ské st edisko 
mezinárodního významu s vysokou úrovní související infrastruktury. Paralelním cílem zám ru je podpo it rozvoj cestovního ruchu 
v širší hospodá sky postižené oblasti a vytvo it nové zdroje pracovních p íležitostí.  

Jedním z východisek návrhu bylo zajistit rovnom rný rozptyl návšt vník  lyža ských areál  v oblasti Tanvaldského Špi áku, kte í se 
koncentrují zejména v místech nástup  (Špi ák I, II) a snížit zvýšené lokální zát že území zejména zát že vyvolané individuální 
dopravou. Dalším cílem je p iblížit nástupní místa do areálu ubytovacím a stravovacím kapacitám, stanovištím ve ejné dopravy a 
parkovacím plochám v údolních polohách.   
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Základním prvkem celé koncepce je obnova vleku Desná – K ížek, který by svým provozem umožnil využití p vodních dnes 
nevyužívaných svah  a zajistil propojení nástupních míst hromadné dopravy na území Desné a Tanvaldu s nástupními místy dalších 
lyža ských vlek  a tratí. Z d vod  zna né investi ní i technické náro nosti byl zám r rozd len do n kolika etap: 

Nultá etapa zahrnuje výstavbu lyža ských vlek  pro stávající sjezdové trat  „Malý K ížek“ a „Jizerka“, a dále realizaci 
p íslušného technického a sociálního zázemí a ubytovny Jizerka. V sou asné dob  je tato etapa p ed dokon ením. 

První etapa eší vybudování vleku (lanové dráhy) z nástupního místa v Desné, obnovu sjezdových tratí „K ížek“ na 
východním svahu na hranicích Desné a Albrechtic a obnovu a dobudování zázemí v nástupním míst  v Desné. 

Druhá etapa zahrnuje realizaci lyža ských tratí „Mariánka“ (na jižním svahu Sv tlého vrchu) a „Porculánka“ (severn  od 
sjezdovky K ížek) a vybavení t chto tratí lyža skými vleky. 

V následující tabulce jsou uvedeny p epravní kapacity navrhovaných lyža ských za ízení: 

Tab. Kapacity navržených lyža ských za ízení v areálu „K ížek“ a „Sv tlý vrch“ 

ozna ení/název 
hodinová kapacita vlek  

osob/hodinu 

A/Vlek (lanová dráha) Desná – K ížek 900 

B/Lyža ský vlek Porculánka 800 

Lyža ský vlek Malý k ížek (v realizaci) 800 

C/Lyža ský vlek Sv tlý vrch II. 800 

D/Lyža ský lanový vlek - 

 
B.04 Regula ní prvky, podmínky pro rozhodování 

Regula ní prvky vycházejí z podmínek plošného a prostorového uspo ádání stanovených v územním plánu. Územní studie 
zp es uje podmínky zejména s ohledem na zachování, event. zlepšení odtokových pom r , stabilizaci navazujících lesních ploch a 
minimalizaci vlivu na estetickou kvalitu krajiny. 

podmínky pro rozhodování 

- realizovat opat ení za ú elem zpomalení povrchového odtoku, 

- na plochách sjezdovek preferovat i alespo  umožnit mimo zimní sezónu zem d lské hospoda ení (kosení luk, p ípadn  
extenzivní pastva), 

- porostní okraje, které jsou již rozvoln ny a pro ed ny, stabilizovat podporou vzniku nového porostu, kde je vhodné podporovat 
d eviny jako je zejména buk, javor, je áb, 

- dbát na ochranu ko enového systému d evin v navazujících porostech, zejména m lce ko enících smrk , 

- p ípadné stružkové odvodn ní sjezdovek je vhodné áste n  nahradit odvodn ním prost ednictvím m lkých p í ných terénních vln 
(muld), které do zna né míry zachová reten ní potenciál svahových poloh, pro retenci srážkových vod a k odtoku ze sjezdovek je 
také možné využít akumula ní nádrže, 

- p edcházet riziku ohrožení stability okolního lesa ve všech nových pr secích sjezdovek, vlek  a lanových drah, p ípadn  
lyža ských propojení, a to zaplášt ním nov  vzniklých porostních okraj  (s maximálním využitím zpev ujících d evin p irozené 
druhové skladby). V p ípad  sjezdovek je vhodné vytvá et nelineární porostní okraje, 

- p i projektování staveb a za ízení využít nejnov jší poznatky z oboru architektury a dalších souvisejících disciplín, dbát na celkovou 
architektonickou kvalitu navrhovaných ešení. 
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B.05 Limity využití území 

Do ešeného území zasahuje pásmo 50 m od hranice PUPFL. Stavby do 50 m od hranice PUPFL je možné umis ovat pouze se 
souhlasem orgánu státní správy les .  

ešeným územím procházejí jednotlivé sít  technické infrastruktury. Jejich p ípadné st ety s navrženými stavbami a za ízeními 
umis ovanými v plochách budou ešeny v navazujících stupních projektové p ípravy. Jedná se zejména o nadzemní vedení 
vysokého i nízkého nap tí, vodovodní ady a VTL plynovod.  

V ásti ploch mimo ešené území v k.ú. Desná I je veden lokální biokoridor LBK 25 o ší ce 20 m. Biokoridor má v úsecích 
procházejících sjezdovými trat mi zajišt ny vyhovující parametry.  

B.06 Návrh ešení dopravy, ob anského a technického vybavení  

Doprava 

Dopravní ešení 

Hlavní p ístup do území bude ešen z údolí Bílé Desné, ze silnice III/ 29047, která je vyúst na po n kolika stech metrech na silnici 
I/10. V prostoru hlavního nástupu do celého lyža ského areálu je uvažováno s kapacitou 120 parkovacích míst. Dopl kové parkování 
zejména pro ubytované s kapacitou 36 + 22 míst je vytvo eno v sedle Jizerka v rámci úprav stávajících ve ejných prostranství. 

Dopravní napojení a p ístup k nemovitostem .p. 359, .e. 651, 652, 654, 655, 656, 657 v k.ú. Albrechtice v Jiz. horách a .p. 170 
v k.ú. Desná I je ešen prost ednictvím obnovené místní komunikace . 26 (dle pasportu komunikací - pp . 2480/3, k.ú. Albrechtice 
v J. h., pp . 1364, k. ú. Desná I) z údolí Bílé Desné. Parametry komunikace umož ují její využití standardními osobními vozidly. 

Turistická, rekrea ní doprava 

ešeným územím procházejí v soub hu zna ená turistická trasa a multifunk ní turistický koridor D42 „Nová H ebenovka“.  Zajišt ní 
prostupnosti trasy v zimní sezón  zejména pro ú ely b žeckého lyžování je ešeno trasováním úseku mezi Mariánskou Horou a 
sedlem Jizerka západn  od Sv tlého vrchu podél hranice lesa. Mimo lyža skou sezónu bude trasa vedena lesní cestou východn  od 
Sv tlého vrchu. 

B.07 Odtokové pom ry 

V ešeném území nebude docházet k plošnému zpev ování povrch  a umis ování staveb výrazn  zhoršujících reten ní schopnost 
území. Do technického ešení staveb zejména dopravní a technické infrastruktury je nutné promítnout aspekty protierozní ochrany 
(svahování, úpravy povrch , osevní postupy, apod.). Jednotlivá ešení je nezbytné koncipovat s cílem maximálního zpomalení 
povrchového odtoku. 

B.08 Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 

Nároky na zásobování vodou vyvolává zejména technické zasn žování areálu. Jako zdroj vody pro technické zasn žování je 
uvažován odb r z vodního toku Bílá Desná. Povolení k odb ru vydal stavební ú ad Tanvald v roce 2008 v následujícím rozsahu: 

Maximální povolená odb r  11 l/s 
M sí ní povolený odb r  2 706 m3/m s 
Ro ní povolený odb r   8 120 m3/rok 
Po et m síc  v roce  6 (listopad – duben)  

Dalším prov ovaným zdrojem vody pro technické zasn žování jsou vertikální podzemní vrty. Za p edpokladu dostate né vydatnosti 
budou využity tyto zdroje, p ípadn  budou zdroje podzemní a povrchové vody kombinovány. 

Zasn žování 

Systém technického zasn žování bude ešen vysokotlakým za ízením. Jednotlivé rozvody vysokotlakého vodovodního potrubí, 
potrubí stla eného vzduchu, elektrorozvod  a datových kabel , umíst ní hydrobox  a sn žných d l budou ešeny v navazujících 
stupních projektových prací. 
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 Pro akumulaci vody bude sloužit otev ená akumula ní nádrž umíst ná v lokalit  Albrechtického vodojemu. 

Elektrická energie 

Nároky na zásobování elektrickou energií vyvolají p epravní za ízení. V širších souvislostech je nezbytné uvažovat o dalších 
nárocích spojených s technickým a sociálním zázemím areálu, ubytovacími a stravovacími kapacitami, apod. 

Pro navrhovanou pot ebu bude možné využít stávajících DTS za p edpokladu jejich p ezbrojení a osazení v tšími transformátory. 
P ípadn  bude nezbytné vybudovat samostatnou DTS v etn  primární p ípojky. 

V souvislosti s realizací sjezdovky a vleku (lanovky) Desná – K ížek bude nutné provést kabelizaci nadzemního vedení VN 
procházejícího podél Bílé Desné. 

Ochranná pásma elektrorozvod  

Dle zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n  n kterých 
zákon  (energetický zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „energetický zákon“). 
 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení.  
 
Pro za ízení vybudovaná p ed 1.1.2000 po 1.1.1995 platí ochranná pásma: 
Vrchní primární vedení do 35 kV – 7 m od krajních vodi  
(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení). 
Vrchní primární vedení do 400 kV – 20 m od krajních vodi . 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zd ná – 20 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druh  (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 
 
Pro za ízení vybudovaná p ed 1.1.1995 platí ochranná pásma: 
Vrchní primární vedení do 35 kV – 10 m od krajních vodi  
(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení). 
Vrchní primární vedení do 400 kV – 25 m od krajních vodi . 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zd ná – 30 m od obvodové zdi. 
Kabelová vedení všech druh  (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 
 

 

 

 

 






































