
Vyhodnocení vlivů turistických cest ve variantách pro letní provoz lanové dráhy na Lysou horu - 
Rokytnice nad Jizerou na okolní prostředí ve smyslu ustanovení zákona č. 100/2001Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění: 
Houdek K., Maršálek M. – Katedra aplikované ekologie FŽP ČZU Praha  2012 

Otázka řešení objektivní průchodnosti - únosné kapacity – destinace jednotlivými typy krajiny je aktuálním problémem posledních let na 
mnoha fórech odborných diskusí. Vždy záleží nejen na tom, o které zájmové území se jedná, ale také co ta či ona zlepšená průchodnost krajiny 
přinese pro zájmové území, jako i jaká míra rizik s tím souvisí pro ochranu přírody a krajiny.  

Rokytnice n. J. bylo vždy průmyslovým a zemědělským městem. Převažujícím odvětvím, ve kterém pracovalo víc než polovina ekonomicky 
aktivních osob Rokytnicka, byl textilní a elektrotechnický průmysl.  Od té doby však došlo vlivem ekonomického vývoje v naší společnosti a ve 
světě k výrazným změnám, díky kterým textilní průmyslová výroba v Rokytnici téměř zanikla a i v ostatních odvětvích došlo k razantnímu úbytku 
pracovních míst. Následkem toho přišla Rokytnice postupně během několika málo let o stovky pracovních míst. Výrazně také každoročně klesá 
počet trvale žijících obyvatel, kteří se stěhují za prací do větších měst.    

Vzhledem tomuto vývoji začal během posledního desetiletí stále více získávat na důležitosti cestovní ruch a rekreace, který se postupně stal 
dominantním odvětvím a je v dnešní době nejvýznamnějším zdrojem příjmů v obci a významným poskytovatelem pracovních příležitostí. 
Pracuje v něm většina ekonomicky aktivních osob Rokytnice n. J. a jejího okolí.  

Bohužel tato sféra trpí velkými sezónními výkyvy, protože doposud je území převážně využíváno pro zimní rekreaci. Letní sezona je v 
Rokytnici nepoměrně slabší což příčinou značných problémů s nedostatkem volných pracovních míst pro místní obyvatele v mimozimním 
období. Při porovnání letní a zimní návštěvnosti města a využití ubytovací kapacity vychází 81 % návštěvníku na zimní období a pouze 19 % na 
období letní. Jedním z důvodů, v porovnání s ostatními středisky Krkonoš, je zejména nedostatek letních aktivit pro turisty. Jednou z aktivit, 
která by výrazně pomohla oživení cestovního ruchu v letním období, je technicky, jako i investičně nenáročný a současně k ochraně přírody a 
krajiny šetrný letní provoz lanové dráhy na Lysou horu.  

Jeho základní myšlenkou je využít nejen t. č. už existující přepravní zařízení, ale také cca 700 m dlouhou a desítky let existující Bunkrovou 
cestu, která má nejen původ v souvislosti budování vojenské obranné linie, ale také s výstavbou horního úseku lanové dráhy pod vrchol Lysé 
hory.“ 

Součástí projektu je šetření o rozsahu případných škod a újmy na zájmovém území v rámci jednotlivých dohodnutých variant řešení. 
Nedílnou součástí tohoto vyhodnocení jsou i mapové podklady, které představují do detailu nejen jednotlivé současné variantní trasy, jako i 
rozsah případných zásahů v zájmu jejich zpřístupnění. Šipky, které upřesňují směr pořízeného snímku ze samotného terénního šetření, 
barevnou symbolikou definují rozsah úprav, nebo míru vlivu k realizaci uvažovaného záměru.  



 

Varianta - 2 - Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Bunkrové cestě 

 
Varianta 2 – situace (pdf.) 

 

Varianta 2 v rámci všech variantních řešení (pdf.) 

 

Vyhotovila: 

Česká zemědělská univerzita  

FŽP - Katedra aplikované ekologie  

www.fzp.czu.cz   

Vypracovali: Ing. Milan Maršálek, Mgr. Karel Houdek 

Termín vypracování: prosinec 2012 

Autor fotodokumentace: Jiří Krouský  

Termín fotodokumentace: 18.8. 2012 

? ?! 

Vysvětlivky: 

  Bez úpravy 

  S úpravou – poval, značení 

  Rekonstrukce - prořezávka 

  Orientační – pohledová 

       ?! Proč ne také tímto směrem 

   

http://www.fzp.czu.cz/


Příloha č.  

Varianta 3: Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Pivovarské cestě – část A – směr Kotel atd. 

 
Varianta 3 – situace (pdf.) 

  
Varianta 3 v rámci všech variantních řešení (pdf.)  

 

Vyhotovila: 

Česká zemědělská univerzita  

FŽP - Katedra aplikované ekologie  

www.fzp.czu.cz   

Vypracovali: Ing. Milan Maršálek, Mgr. Karel Houdek 

Termín vypracování: prosinec 2012 

Autor fotodokumentace: Jiří Krouský  

Termín fotodokumentace: 18.8. 2012  

Část A 

http://www.fzp.czu.cz/


Příloha č.  

Varianta 3 : Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Pivovarské cestě – část B – směr Ručičky 

 
Varianta 3 – situace (pdf.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varianty 3 v rámci všech variant řešení 
 Vyhotovila: 

Česká zemědělská univerzita  

FŽP - Katedra aplikované ekologie  

www.fzp.czu.cz    

Vypracovali: Ing. Milan Maršálek, Mgr. Karel Houdek 

Termín vypracování: prosinec 2012 

Autor fotodokumentace: Jiří Krouský  

Termín fotodokumentace: 18.8. 2012 

 

Část A 

Část B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 
   

směr Ručičky - kiosek 
 
  pěšina bez potřeby úprav 
 
  s potřebou úpravy - vytýčení 
 

  se zásadní úpravou pěšiny 

http://www.fzp.czu.cz/


Varianta 4 A/ 4 B - Výstavba mezistanice na Pivovarské cestě a odchod po této cestě 

 
Varianty 4A/B – situace (pdf.) 

 

Varianty 4 A/B v rámci všech variantních řešení (pdf.) 

 

Vyhotovila: 

Česká zemědělská univerzita  

FŽP - Katedra aplikované ekologie  

www.fzp.czu.cz    

Vypracovali: Ing. Milan Maršálek, Mgr. Karel Houdek 

Termín vypracování: prosinec 2012 

Autor fotodokumentace: Jiří Krouský  

Termín fotodokumentace: 18.8. 2012 

Bikrosové trasy – var. 4B 

Vysvětlivky: 

Bez úpravy 

S drobnou úpravou 

Celková rekonstrukce 

Mezistanice 

Bikrosové trasy 

http://www.fzp.czu.cz/


Varianta 5 A / 5B - Výstavba mezistanice na Harrachovské cestě a odchod po této cestě 

 
Varianty 5 A/B – situace (pdf.) 

 

Varianty 5 A/B v rámci všech variantních řešení (pdf.) 

 

Vyhotovila: 

Česká zemědělská univerzita  

FŽP - Katedra aplikované ekologie  

www.fzp.czu.cz     

Vypracovali: Ing. Milan Maršálek, Mgr. Karel Houdek 

Termín vypracování: prosinec 2012 

Autor fotodokumentace: Jiří  Krouský  

Termín fotodokumentace: 18.8. 2012 
 

 

Vysvětlivky: 

  Trasa bez úpravy 

  Mezistanice 

 

  Návrh nových bikrosových tras 

Návrh nových bikros. cest 

http://www.fzp.czu.cz/



