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SKI AREÁL SNĚŽNÍK, DOLNÍ MORAVA
ČÁST A

1. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1.1 Obchodní

firma

SNĚŽNÍK, A.S.

1.2 IČ
269 79 136

1.3 Sídlo (bydliště)
Jugoslávská 770/13613 00 Brno

1.4 Jméno, příjmení, bydlištěa telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Oldřich Štos, jednatel společnosti SKI Sněžník s.r.o., ředitel společnosti
tel. – fax: 465 634 015 mobilní 602 146 085 E-mail: skisneznik@tiscali.cz

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

2. Základní údaje
2.1 Název záměru a jeho zařazení dle příl.1 zákona
V současné doběna pozemku p.č. 1059/15 jsou umístěny movité věci, a to: Lyžařský vlek Tatrapoma H 210,
výrobní číslo 82353, rok výroby 1983, lyžařský vlek Leitner KS 5/0-150, výrobní číslo ORD 5339, rok
výroby 1984, repase 1996, teleskopický lyžařský vlek TLV 12, výrobní číslo 36 F A4, rok výroby 1992 a
lyžařský vlek s nízkým vedením lana ( dětské lano ) EPV -300 SL, výrobní číslo 22/89, rok výroby 1989.
Dále jsou zde umístěny obslužné objekty dočasného charakteru, zejména bufet „U Marcelky“, skiservis
„EASY RIDER“, bufet „Slamník“ a ubytovna „U Bohouše“.

Záměrem investora je vybudování nového moderního zázemí střediska „SKI centrum SNĚŽNÍK“, v rozsahu,
odpovídajícím potřebám cestovního ruchu v této oblasti a novým, přísnějším normativům EU pro
provozování provozně-technologických celkůlyžařských středisek a novým bezpečnostním kritériím. Prvním
krokem je navržená 1. etapa modernizace lyžařského areálu (vybudování víceúčelového objektu „Marcelka“),
která je řešena samostatnou projektovou dokumentací.
Předmětem záměru je dále 2. etapa dostavby areálu, která spočívá ve vybudování nové čtyřsedačkové lanové
dráhy. Ta – kroměpodstatného zvýšení úrovněcelého lyžařského areálu – umožní i využívání v průběhu letní
sezóny propojením značených turistických cest v různých výškových úrovních.
V zimním období bude sloužit provoz lanovky k regulované dopravělyžařůna vrchol sjezdovek. V mimo
zimní sezónu budou návštěvníci přepravováni dle jízdního řádu, který bude vždy před ukončením zimní
sezóny konzultován s Horskou službou a orgány ochrany přírody. Zájmem investora je realizace opatření a
programů, jejichž cílovým produktem je organizovaná (usměrněná) turistika, případnějiné aktivity, které jsou
v souladu s ochrannými podmínkami chráněných přírodních a krajinných celkův dané lokalitě.
Záměr spadá do kategorie II v bodě10.10 sloupec A přílohy č.1 zákona 100/2001 Sb v platném znění.

2.2 Kapacita (rozsah) záměru
I. Etapa – Marcelka
Zastavěná plocha

-objekt Marcelka:
z toho zpevněné plochy:
Obestavěný prostor – celkem:
Kapacita parkovištěu objektu:
Rychlé občerstvení – počet míst:
Restaurace -počet míst:
Ubytování – inspekční pokoje:

1 060,21 m2
316,04 m2
10 790 m3
12 stání
min 194
104
7/17 osob

II. etapa – rekonstrukce lanovky
Zastavěná plocha -zázemí lanové dráhy:
Obestavěný prostor -celkem
Zpevněné plochy:

486 m2
3 265 m3
460 m2

:

2.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Pardubický Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Dolní Morava Katastrální území: Velká Morava (i.č.ČO
02979, i.č.ZSJ 0297930), název katastru = ÚTJ Velká Morava (i.č.ÚTJ 629791) pozemky p.č. 963/3, 979/4,
963/1, 963/10, 963/12, st. 233 – vlastník Lesy ČR, Hradec Králové p.č. 5690 – vlastník Obec Dolní Morava

2.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je v I. etapěvybudování nového moderního zázemí střediska SKI centrum SNĚŽNÍK v
rozsahu, odpovídajícím potřebám cestovního ruchu v této oblasti (viz bod 2.1.). Vybudováním předmětného
zázemí dojde k postupnému zániku stávajících dočasných objektůsituovaných v lyžařském areálu. Navržený
objekt bude sloužit celoročněa bude úměrněpotřebám cestovního ruchu v dané oblasti zabezpečovat služby,
které svým rozsahem a kvalitou budou odpovídat již požadovaným evropským parametrům.
Pro návštěvníky zde bude zřízen bufet, restaurace, veřejné WC, pokladny, informační středisko, půjčovna a
opravna lyží, lyžařská škola. V případěpořádání závodůje pamatováno i na vytvoření kompletního zázemí
(ošetřovna, místnosti pro rozhodčí, ředitele závodu, ozvučení,...). V objektu je zajištěno i odpovídající
ubytování pro personál, vedoucího střediska a kancelářské zázemí.
V další etapěse uvažuje i s vybudováním nové čtyřsedačkové lanové dráhy, která kvalitativnězvýší
úroveňcelého areálu. Ta kroměpodstatného zvýšení úrovněcelého lyžařského areálu umožní i využívání v
průběhu letní sezóny propojením značených turistických cest v různých výškových úrovních. V rámci stavby

zázemí lanové dráhy jsou řešeny i garážovací stání pro rolby, služební vozidlo, sklady pro vybavení SKI
areálu (sněhová děla, skútry,...). V navrženém objektu je dále řešeno hygienické zázemí pro zaměstnance
obsluhy lanové dráhy a stávajících vleků.
Pro doplňování pohonných hmot do jednotlivých roleb je navržena kompaktní čerpací stanice pro neveřejný
3

výdej motorové nafty o obsahu 8m (nadzemní dvouplášťová nádrž s výdejním stojanem) u příjezdové
komunikace.
Vybudováním předmětného zázemí dojde k postupnému zániku dosavadních dočasných objektůsituovaných v
lyžařském areálu.
Je možná kumulace záměru s jinými záměry v tom smyslu, že v širším okolí existujícího nynějšího střediska
si některý z majitelůpozemkůbude chtít zřídit také podobnou sjezdovku a zázemí. V územním plánu obce ale
taková varianta není a také není zatím znám podobný záměr v blízkosti.

2.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetněpřehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodůpro jejich výběr, resp. odmítnutí
Potřeba záměru je vyvolána obecnou poptávkou, především potřebou sportovního a rekreačního využití
terénu, dobře dopravnědostupného ze širokého okolí Čech i Moravy.
Lyžařské středisko „SKI centrum SNĚŽNÍK“ Dolní Morava se rozkládá na severozápadních svazích hory
Slamník v nadmořské výšce od 748 do 1 200 m n.m, v závěru obydlené části údolí Dolní Moravy, vpravo nad
koncovým parkovištěm obce. Vyznačuje se vynikající expozicí svahůs panoramatickými výhledy na masiv
Králického Sněžníku a jeho jednotlivé hřebeny, na protisvah Klepého s evropským rozvodím. Klimatické
podmínky s rychlými změnami počasí, nadmořská výška, vynikající sněhové podmínky, to vše je zárukou
zimního střediska mimořádných kvalit. Zdejší lyžařské svahy nabízejí tratěvšech stupňůobtížnosti. Vrcholová
část sjezdovky "A" patří k nejstrmějším v České republice.
Kvalita obou hlavních sjezdovek je potvrzena i homologací mezinárodní lyžařské federace FIS.Umístění do
uvažovaného prostoru je dáno investorským záměrem, využívajícím vhodných terénních aklimatických
podmínek lokality.
V současné dobějsou pro lyžaře k dispozici čtyři lyžařské vleky (TATRAPOMA H 210 – délka 1250 m a
LEITNER – délka 500m, METASPORT TLV 12 – délka 400 m a dětský BABY-LIFT EPV 300 v délce cca
100 m). V prostoru dojezdu sjezdovky A bylo vybudováno zázemí, které má však charakter dočasný
– stánek občerstvení, pokladny, veřejné WC. Jako technické zázemí pro obsluhu stávajících lyžařských
vlekůslouží objekt „Kamila“ s nezbytným obslužným zázemím.
Omezené možnosti stravování zajišťuje také chata „Marcelka“, vybudovaná u příjezdové komunikace. Pod
touto komunikací je vybudována ubytovna „U Bohouše“. Vybavení ani velikost těchto objektůneumožňuje
plné pokrytí všech požadavků, které s sebou provoz střediska přináší.
Příjezd lyžařůdo lyžařského areálu bude zajišťován organizovanou dopravou -skibusy, příjezd pod sjezdovku
je pouze pro zásobování, pro ubytované osoby a personál (parkování cca pro 30 -40 automobilůna rozšířené
komunikaci v závislosti na sněhových podmínkách). Parkování návštěvníkůzajišťují záchytná parkoviště„Na
Konečné“ v obci Dolní Morava.
Pro úpravu sjezdových tratí je používáno v současné době6 ks sněhových děl typu ARECO SUPERSNOW ze
Švédska. Pro výrobu sněhu se užívá neupravený voda z Moravy. Elektrická potřeba je cca 26 kW, z toho
ventilátor 15 kW, kompresor 5,5, ohřev trysek 4-6 kW. Hlučnost děl nepřesahuje 60 dB(A), ve vzdálenosti
kolem 150 m již dělo není ani v noci slyšet. Zásobování vodou je samostatným vodovodem, v místěděl nejsou
žádné motory. Pro úpravu svahůse užívají dvěrolby Kässbohrer PB 300W a 280 s dieselmotory 246 kW,
spotřeba 18 l/hod, nádrže 190 l. Motory splňují emisní limity 0,10 g/PSh. Palivo se doplňuje v čerpací stanici
motorové nafty MOBI 1000 typ 5420B obvykle 1x za 2-3 dny.

Toto vybavení zůstane v provozu i nadále. Obsluha objektu Marcelka je běžněprovedena obvyklými vozidly
včetněsvozu odpadů. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je současný provoz střediska pouze v zimní
sezóně, pro turisty v letní sezóněse služby zatím neposkytují.
Záměrem investora je vybudování nového moderního zázemí střediska „SKI centrum SNĚŽNÍK“, v rozsahu,
odpovídajícím potřebám cestovního ruchu v této oblasti. Prioritou tohoto záměru je podpora rozvoje turistické
infrastruktury této oblasti, posílení tzv.“usměrněné turistiky“ v přírodněcenných partiích území a dobudování
obslužné vybavenosti stávajícího areálu. Prvním krokem je navržená 1. etapa dostavby lyžařského areálu vybudování víceúčelového objektu „Marcelka“.

2.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Příjezd lyžařůdo lyžařského areálu bude zajišťován organizovanou dopravou -skibusy, příjezd pod sjezdovku
je pouze pro zásobování, pro ubytované osoby a personál (parkování max pro cca 30-40 automobilůna
rozšířené komunikaci). Parkování návštěvníkůzajišťují záchytná parkovištěv obci Dolní Morava.
V projektové dokumentaci je navržena výstavba nového objektu, v němž bude vybudováno administrativní i
provozní zázemí lyžařského areálu. Pro návštěvníky zde bude zřízen bufet, restaurace, veřejné WC, pokladny,
informační středisko, půjčovna a opravna lyží, lyžařská škola. V případěpořádání závodůje pamatováno i na
vytvoření kompletního zázemí (ošetřovna, místnosti pro rozhodčí, ředitele závodu, ozvučení, časomíry a
počítače atd.). V objektu je zajištěno i přechodné ubytování pro personál, ředitele střediska a majitele objektu.
Objekt bude sloužit celoročně(i když v omezeném rozsahu) a poskytne tak své služby i v průběhu letní
turistické sezóny. Vybudováním předmětného zázemí dojde k postupnému zániku dosavadních dočasných
objektůsituovaných v lyžařském areálu. Současněbude rozšířen i prostor pro dojezd lyžařůze sjezdovky
směrem k obslužné komunikaci.
Zásobování objektu Marcelka – nověuvažovaného komunálními vozidly: 1 x za 14 dní odpadové
hospodářství, 2 x týdnězásobování různého typu (pivovar, potraviny), 1 x denněmimo dny pracovního volna a
klidu zásobování pečivem, 1 x denněmimo dny prac. volna a klidu pošta, 1 x týdněostatní vozidla.
V další etapěse uvažuje s vybudováním nové čtyřsedačkové lanové dráhy. Ta – kroměpodstatného zvýšení
úrovněcelého lyžařského areálu – umožní i využívání v průběhu letní sezóny propojením značených
turistických cest v různých výškových úrovních. V konečném stavu budou odstraněny stávající obslužné
objekty v prostoru sjezdovky.
Navržená čtyřsedačková lanová dráha zpřístupní pohodlněvrcholovou část sjezdovky „A“ -prostor pod
Slamníkem. Tím bude možno zkrátit stávající lyžařský vlek Tatrapoma. Poháněcí (dolní) stanice lanové dráhy
je navržena severněod objektu „Marcelka“, před objektem SO 03 – Zázemí lanové dráhy. Horní stanice
lanové dráhy je situována v blízkosti stávající chaty „Betka“. Objekt bude jednopodlažní dřevostavba
sendvičové konstrukce a zastřešeno dřevěným krovem. Trasa lanové dráhy prochází přes lesní pozemek – je
nutno uvažovat s vykácením bezpečnostního pásu šířky 12m (6 m od osy lanové dráhy na každou stranu) ve
vrcholové partii – porost 818A2b s nízkým stupněm ohrožení.
Objekt zázemí lanové dráhy je navržen severněod objektu „Marcelka“, je přikloněn směrem ke sjezdovce. S
ohledem na územnětechnické podmínky staveniště(svah klesající směrem ke komunikaci) je do terénu
zapuštěn tak, že strop nad přízemím tvoří současněnástupištělanové dráhy. Současněs výstavbou objektu
zázemí lanové dráhy bude před ním provedena zpevněná plocha napojená na stávající obslužnou komunikaci.
U zpevněné plochy je navržena kompaktní čerpací stanice pro neveřejný výdej motorové nafty (pro rolby a
techniku).
Čtyřsedačková lanová dráha (uvažuje se lanová dráha s odpojitelnými vozy o kapacitěcca 2 400 osob/hod)
zajistí komfortní přepravu lyžařů(v letním období i turistů) na vrchol sjezdovky, pod vrch Slamník. Je
projektována pro přepravu osob s připnutými lyžemi směrem nahoru a částečněi dolů. Poháněcí stanice je
situována jako stanice dolní a konstruována jako napínací. Vratná stanice je provedena jako horní.
Technologie lanové dráhy bude dodána renomovanou firmou. Nová lanovka nahradí starou se zalomenou
trasou, ta bude zrušena.

Technické zázemí lanové dráhy je navrženo u dolní stanice (u horní stanice je vybudován pouze velín s
nezbytným hygienickým zázemím). Navržený objekt technického zázemí lanové dráhy v soběkumuluje
nezbytné zázemí lanové dráhy (velín, místnosti pro rozvaděče, hygienické a provozní zázemí obsluhy lanové
dráhy, dílnu), ale i prostory nutné pro provoz celého lyžařského areálu – garáže (odstavné stání) pro rolby,
sklady sněžných děl, garáž služebního vozidla a skútru, hygienické zázemí zaměstnancůlyžařského areálu. V
objektu bude rovněž umístěna trafostanice pro celý SKI areál Sněžník a elektrorozvodna.
Dispoziční řešení objektu vychází z potřeb investora. Architektonický výraz objektu koresponduje s řešením
víceúčelového objektu „Marcelka“ -na jeho fasáděse objevují obdobné prvky – kamenné a dřevěné obklady,
obdobný tvar zastřešení. Objekt technického zázemí lanové dráhy je dvoupodlažní. V prostorách mimo garáže
roleb je vytvořeno mezipatro. Strop nad přízemím je využit pro nástupištělanové dráhy, velín a dílnu.

2.6.1 Údaje o technologii provozu
Přízemí objektu (částečnězapuštěné podlaží přístupné z úrovněobslužné komunikace) je tvořeno provozním a
skladovacím zázemím (sklady stravovacího provozu, hrubá přípravna zeleniny, sklady, kotelna na tuhá paliva,
technická místnost), část plochy tohoto podlaží je využita pro umístění pokladen, turistického informačního
střediska, půjčovny a opravny lyžařského vybavení, lyžařské školy a obchodu se sportovními potřebami. Na
tomto podlaží jsou rovněž navrženy dva WC pro TPO. Vertikální komunikaci v objektu zajišťují
dvěschodiště, nákladní a jídelní výtah a plošina pro TPO.
V 1NP (přístupné z úrovněterénu dojezdu sjezdovky) je zřízeno občerstvení bufetového typu – výdejní linka,
stolové a pultové vybavení (cca 190 míst). Zásobování umožňuje nákladní a jídelní výtah. Ve stravovacím
provozu je navrženo hygienické zázemí pro personál (společné i pro restauraci) – šatna, WC, sprcha – a
kancelář. Další část dispozice tohoto podlaží zabírá prostor veřejných WC – pro návštěvníky bufetu i lyžaře
(vstup z objektu, případněipřímo z dojezdu sjezdovky). Dispozici podlaží doplňuje soutěžní zázemí -závodní
kancelářs ošetřovnou a pokojem lékaře.
Ve 2NP je navržena restaurace se salonkem a terasou (po schodišti přístupná z úrovněterénu dojezdu
sjezdovky) pro celkem cca 104 osob a hygienickým zázemím pro návštěvníky. Na restauraci navazuje
přípravna stravy (společná s bufetem) a její zázemí (sklady, hygienické zařízení pro personál). Na tomto
podlaží je rovněž navrženo administrativní zázemí SKI areálu (pracovna ředitele, účtárna, sklady), pokoje pro
správce a ředitele areálu a pro příležitostné ubytování personálu.
V 3NP je zřízeno 7 inspekčních pokojůs vlastním hygienickým zázemím pro celkem cca 17 osob.
TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ
Součástí objektu je i kuchyně, která bude provedena s ohledem na současněplatné předpisy (vyhl.137/2004
Sb.). Kuchyněbude sloužit pro přípravu cca 1000 porcí denně.Stravovací provoz bude tvořen následujícími
místnostmi a prostory:kuchyně:
-přípravna studené kuchyně
-čistá přípravna zeleniny a ovoce
-mytí provozního nádobí
-přípravna masa a vytloukání vajec
-varný blok + výdej stravy
v kuchyni bude umístěno umývadlo s baterií umožňující bezdotykové uzavírání vody umývárna
stolního nádobí hrubá přípravna zeleniny sklad – chladicí a mrazicí boxy -oddělené skladování jednotlivých
druhůpotravin, regály pro oddělené skladování ovoce příruční sklad -potraviny denní potřeby sklad obalůa
odpadů-s denním odvozem Uvažuje se s denním zásobováním surovinami, maso bude dodáváno kuchyňsky
upravené (neuvažuje se s bouráním masa). Součástí stravovacího provozu je i oddělené hygienické zázemí pro
zaměstnance (max 10 osob ve směně), tvořené šatnami, sprchami a WC s předsíňkou s umývadlem
opatřeným baterií umožňující bezdotykové uzavírání vody.
Na vnitřní splaškovou kanalizaci budou napojeny odpady od zařizovacích předmětůa podlahových vpustí.
Tukové odpadní vody z přípravy jídel budou svedeny samostatnědo odlučovače tukůjmenovité velikosti NG8
(referenční výrobek ASIO AS FAKU FR). Odlučovačtukůbude osazen v technické místnosti objektu,
předčištěná voda bude odváděna gravitačně, zachycené tuky budou čerpány do odběrné armatury na

fasáděobjektu v hospodářské části.
VZDUCHOTECHNIKA, ODVĚTRÁVÁNÍ
Prostory přípravny stravy, restaurace a hygienická zařízení budou nuceněodvětrány.Ostatní prostory budou
větrány přirozeným způsobem, místnosti bez oken budou mít větrání nucené(ventilátory). Násobnost výměny
vzduchu bude odpovídat platným předpisům.
TECHNICKÉ PODLAŽÍ
Přízemí objektu, přístupné z úrovnězpevněné plochy, slouží pro umístění dvou garáží pro rolby a garáže pro
služební osobní automobily, případněsněžné skútry. Dále jsou zde vytvořeny skladovací plochy pro sněžná
děla. Dispozici doplňuje rozvodna vn, kobky pro transformátory 1 250 kVA (1 jako rezerva) a rozvodna nn.
Vertikální komunikaci zajišťuje vnitřní schodiště. Mezipatro je vytvořeno prakticky na poloviněobjektu
(mimo garáže roleb) – je tvořeno příručními sklady, kanceláří vedoucího lanové dráhy a hygienickým
zázemím personálu (šatna, WC, umývárna). Je zde rovněžzřízena místnost pro měničlanové dráhy. Nad
terénem je přibližněuprostřed objektu navržen velín lanové dráhy s hygienickým zázemím a dílna.
TECHNOLOGIE LANOVÉ DRÁHY
Nosná konstrukce sestává ze čtyřhranných trubkových konstrukcí půdorysněve tvaru U, do které je
vmontováno vlastní vybavení lanové dráhy, jako např. spínací místa, zrychlovací a zpomalovací pásmo a
staniční dopravník vozů. Mezi nimi leží dva podélné nosníky s bočněnamontovanými obslužnými lávkami.
Tyto podélné nosníky jsou použity jednak jako pojezdová dráha, v pevné stanici je pak na něnamontován rám
lanového kotouče. Nosná konstrukce sestává ze dvou pilířů,přičemž zadní z pilířůodebírá tah lana. V oblasti
zrychlovacího a zpomalovacího pásma jsou namontovány pneumatikové dopravníky, které pohánějí běhoun
na hřbetu spínacího aparátu. Dopravníky jsou vedeny spínacími místy tak daleko, že jsou účinné po celou
dobu procesu sepnutí. Pohon těchto dopravníkůje prováděnpřímo z dopravního lana přes třecí kola a klínové
řemeny na rychle se pohybující část pneumatik. Na každé straněje osazen třecí pohon, sestávající ze dvou
třecích kol. Propojení mezi pneumatikami navzájem je zajištěno klínovými řemeny. Jako dopravní prvek v
oblasti nástupu a výstupu jsou taktéž použity pneumatiky. Tato oblast je přímo závislá na zrychlovacím a
zpomalovacím zařízení. V obou stanicích jsou v oblasti obváděcího oblouku, mimo místa pohybu cestujících
osob, zabudovány dvěvyčkávací pozice a jeden startovací aparát. Tyto pozice sestávají v podstatěz
pneumatiky, kterou lze magnetickými spojkami spínat tak, že i když je dopravní zařízení v chodu, může
pneumatika vůz zadržet nebo transportovat dále. Seřízení vozůpodle vozu referenčního probíhá znovu při
každém oběhu řetězce vozů.
Aby byl ve zrychlovací a zpomalovací oblasti, jakož i v té oblasti pomalé jízdy, kde cestující nastupují a
vystupují, zajištěn řádný průjezd vozů, jsou namontována čidla ke kontrole průjezdu vozů.
POHÁNĚCÍ / NAPÍNACÍ STANICE (DOLNÍ)
Strojní vybavení pohonu je namontováno na pojízdné mostové konstrukci. Napínací vůz je napínán dvěma
hydraulickými válci. Vnitřní dorazy válcůjsou současnědorazy pro napínací vůz. Oběkoncové polohy
napínacího vozu jsou kontrolovány elektrickými spínači. Pohonný lanový kotoučmá průměr 5,20 m. Lanový
kotoučje svařovaná konstrukce, která je po svaření žíháním zbavena pnutí, vizuálněkontrolována kvalita jejich
svarůa magneticko-induktivní metodou přezkoušena, zda je prosta trhlin. Lanový kotoučje opatřen ozubeným
věncem, jehož prostřednictvím lze kotoučem otáčet za jakéhokoliv stavu převodovky. Vložená bandáž je
vyrobena z vodivé gumy. Přímo na lanový kotoučpůsobí elektrické zařízení pro hlášení zpětného chodu se
zabudovaným tachem lanového kotouče. Jako převodovka je použita planetová převodovka. Pohon obstarává
stejnosměrný elektromotor, který je kloubovým hřídelem spojen s převodovkou. Hlavní brzdy působí přímo
na věnec pohonného lanového kotouče. Provozní brzdy působí na separátní brzdový věnec. Brzdná síla
provozních brzd je vyvíjena šroubovými pružinami, síla hlavních brzd pružinami talířovými. Otevření se
provádí hydraulicky pomocí ventilůagregátu, ovládaného 24 V. Stejné tak je možné ruční otevření brzd
ručním čerpadlem. Brzdová hydraulika a jednotka nouzového pohonu včetněobslužné jednotky jsou
uspořádány na mostu pohonu. Jako zdroj energie pro nouzový pohon slouží dieselový motor, který umožňuje
ve spojení s hydraulický regulovatelným čerpadlem jízdní rychlost od 0 do 1,0 m/s v obou jízdních směrech.
NOUZOVÝ POHON PŘES HLAVNÍ PŘEVODOVKU:
Hydraulický konstantní motor působí přímo přes klínový řemen na převodovku. Používají se nejméněčtyři
klínové řemeny a přenos síly je možný, i když jeden z řemenůselže. Zplodiny spalovacího motoru jsou
bezpečněodváděny do venkovního prostoru. Veškeré točící se části jsou odpovídajícím způsobem (krytem
nebo zábranou) zabezpečeny proti nebezpečnému dotyku.

VRATNÁ STANICE (HORNÍ)
Vratné soustrojí je uloženo pevnědo nosné konstrukce, jež je z hlediska techniky lanové dráhy obdobná
pohonné stanici.Lanový kotoučo průměru 5,20 m je svařovaná konstrukce, která je po svaření žíháním
zbavena napětí, dále je vizuelněpřekontrolována kvalita svarůa magneticko-induktivní metodou vyloučena
přítomnost trhlin. Vložená bandáž je vyrobena z vodivé gumové směsi. Velín je umístěn do dřevěného
jednopodlažního objektu, který obsahuje pohotovostní chemické WC pro obsluhu.
ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ
Lanová dráha je poháněna stejnosměrným motorem. Tyristorové řízení umožňuje plynulou regulaci jízdní
rychlosti od 0,2 do 5,0 m/sec. Napájení z místní sítě380 V/50 Hz. Pohonná stanice a horní stanice jsou
propojeny zemním kabelem, pomocí kterého funguje komunikační systém. Tento proudový obvod je napájen
stejnosměrným proudem o 24 V. Zabezpečovací zařízení tvoří programovatelné dvoukanálové řízení,
zabezpečené proti chybám. Dva procesory se nepřetržitěnavzájem kontrolují. Veškeré funkce mohou být
odečteny z obrazovky, na které je možno volit z příslušného menu.
PODPĚRY
Podpěry tvaru T jsou plnostěnnou plechovou konstrukcí s kulatým průřezem. Těleso podpěry, stočené z
plechu, má vdolní části podpěry kónický, v horní části pak válcový tvar.Podpěry jsou přišroubovány k
základu pomocí kotevních šroubů. Spára mezi patou podpěry a tělesem základu senezalévá. Pata podpěry je
podložena kulatými příložkami. Nepřesnosti jsou vyrovnány plechovými podložkami.Veškeré podpěry jsou
opatřeny napevno namontovaným přípravkem pro zvedání lana, pracovními podestami, žebříky,tabulkami s
pokyny a čísly podpěr. Všechny plochy podest jsou vodorovné, minimálně50 cm široké a na vnitřní
straněvybaveny pevným, minimálně1 m vysokým zábradlím.Podpěry jsou postaveny přibližné ve směru, ve
kterém na něpůsobí výsledné síla lana, čímž je dosaženo co možnánejmenších působících momentůve směru
lanové dráhy a nejmenšího možného rozměru základů.Vlastní podpěra je dle zatížení přišroubována k
betonovému základu kotevními šrouby. Tělesa podpěr jsou výše
uvedeným způsobem vyrobena pro nosné, tlačné i nosnotlačné kladkové baterie.Veškerá tělesa podpěr jsou
vybavena ocelovými trubkami a úchyty pro svorkovnice, potřebnými pro provedení el.instalace. Příčníky
podpěr jsou v podstatěvyrobeny ze čtyřhranné svařované trubky a jsou k tělesu podpěry
připevněnyšrouby.Speciální deska v dolní části žebříku, kterou je možno odstranit jen klíčem nebo speciálním
nářadím, slouží k tomu, abyna podpěru nevystupovaly nepovolané osoby.Označení na každé podpěře je
následující:-Výstup zakázán (symbol)-Číslo podpěry na horní i dolní straně-Štítek se zatížením pro nástavbu
VŮZ (MODEL E)
Kompletní vůz sestává ze spínacího aparátu na lano, tyče závěsu a koše sedačky. Sedačka pro čtyři osoby
vykazuje mezi lanem a horní plochou sedáku vzdálenost 2,7 m. K uchycení vozůk dopravnímu lanu je použit
jednoduchý spínací aparát se zásobníkem torzních pružin. Koš sedačky je trubkové konstrukce. Sedáky a
opěrky jsou opatřeny hřejivým potahem Icolan a mohou být sklopné. Veškeré sedačky jsou vybaveny
zábranou a oporou pro nohy.
DOPRAVNÍ LANO
Dopravní lano je umrtvené, z pozinkovaných kulatých pramenů, ve výběrové kvalitě. Spojením obou
koncůdopravního lana pomocí podélného zápletu je vytvořena nekonečná lanová smyčka.
ČERPACÍ STANICE PRO NEVEŘEJNÝ VÝDEJ MOTOROVÉ NAFTY
Je navržena kompaktní stanice KOMPAKT 8, tvořená nadzemní dvouplášťovou ocelovou nádrží o obsahu 8
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m (vnější plášťplní funkci havarijní jímky), nosnou konstrukcí, zakrytým uzamykatelným výdejním místem,
plnící a měrnou armaturou, čidly maximální hladiny a ukazatelem stavu. Nádrž je vybavena elektrickým
čerpadlem s analogovým průtokoměrem, výdejní hadicí a výdejní pistolí. Meziplášťový prostor nádrže je
natlakován dusíkem na přetlak 50 kPa, ten je kontrolován a signalizován manometrem.
Nadzemní čerpací stanice se umisťuje na vodorovný železobetonový základ. Zapojení elektrického výdejního
čerpadla bude provedeno kabelem CYSY 3x1,5. Přívodní zásuvka musí být umístěna ve vzdálenosti
nejméně5m od nadzemní nádrže. Celé zařízení musí být vodivěpropojeno a uzemněno zemnící soustavou.
SPOLEČNÉ VYBAVENÍ :
TRAFOSTANICE
V objektu bude provedena kobková trafostanice, osazená transformátorem o výkonu 1 250 kVA. Konkrétní

podmínky pro její umístění budou stanoveny na základěpožadavkůVČE.
POČTY PRACOVNÍKŮ
Pro provoz lyžařského areálu se uvažuje s 10-15 pracovníky v jedné směně. Ve stravovacím provozu bude v
jedné směněpracovat maximálně10 zaměstnanců,předpokládá se dvousměnný provoz. Na tyto počty je
dimenzováno i hygienické zázemí pro zaměstnance (šatna, sprcha, WC).
VODOVOD A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
Část užitkového vodovodu, která je v kolizi s půdorysem objektu SO 01 (Marcelka), bude přeložena. Přeložka
bude provedena z tlakových hrdlovaných trub PVC DN 200. Způsob uložení je stejný jako u pitné vody. Bude
přeložen i souběžný ovládací a napájecí kabel.
Vnitřní instalace vodovodu bude napojena na výstup z AT stanice přes uzávěr, filtr a vodoměr. Na vnitřní
vodovod budou napojeny zařizovací předměty a armatury a vnitřní hydrantové systémy. Jednotlivé provozní
jednotky budou vybaveny podružnými vodoměry.
Teplá voda bude připravována centrálněv zásobníkovém ohřívači umístěném ve strojovněvytápění. Systém
TUV bude vybaven nucenou cirkulací. Pro vnitřní vodovod budou použity trubky ocelové pozinkované
(volné vedení a požární vodovod) a trubky tlakové PP. Volněvedené potrubí bude tepelněizolováno.
Pro výše uvedené počty osob je vyprojektováno hygienické zázemí v objektu (WC, umývárny, šatny, atd.).
Hygienické zařízení pro zaměstnance stravovacího provozu je odděleno od hygienického zařízení pro
návštěvníky (je dimenzováno pro 10 zaměstnancův jedné směně). Pro návštěvníky bufetu (společněs lyžaři)
slouží WC umístěné v 1NP, pro návštěvníky restaurace je navrženo hygienické zařízení (WC) přístupné z
chodby u restaurace. Pro TPO jsou na úrovni přízemí navrženy 2 WC (oddělené pro muže a ženy).
VZDUCHOTECHNIKA, ODVĚTRÁVÁNÍ
Veškeré prostory budou mít zajištěno vyhovující větrání (přirozené nebo nucené). Násobnost výměny
vzduchu bude odpovídat platným předpisům. Vzduchotechnické jednotky budou opatřeny tlumiči hluku.
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Větrání prostoru restaurace se uvažuje pomocí VZT jednotky s rekuperací o výkonu cca 3.500 m /hod s
odtahem nad střechu. Navržené řešení zajistí osminásobnou výměnu vzduchu. V jednotce jsou odsávací a
přívodní ventilátor, filtry, klapky se servopohony, rekuperační výměník a teplovodní ohřívačvzduchu.
Vestavěná el. regulační výstroj zabezpečuje teplovodní ohřívačvzduchu i rekuperační výměník proti
zamrznutí.
Vzduchotechnické zařízení v kuchyni zajistí odvod tepla a par nad varnými plochami a patnáctinásobnou
výměnu vzduchu v kuchyni a umývárněnádobí.
Pro odvod tepla a par nad varnými plochami bude instalován odsávací zákryt z nerezového plechu s
zářivkovým osvětlením, přesahující půdorysněvarné plochy o 100 mm na všechny strany. Opatřen bude
lapači tukůa okapním žlábkem s odvodňovacím kohoutem. Větrání kuchyněs patnáctinásobnou výměnou
vzduchu bude řešeno přívodním a odsávacím potrubím s výustkami, osazeným pod stropem na protějších
3

stěnách. Výkon jednotky bude 3.000 až 3.500 m /h vzduchu.
Pro větrání koupelen pokojůhygienických zařízení uvnitřdispozice budou zřízena svislá odsávací potrubí
vedená v instalačních šachtách nad střechu budovy. Zde budou ukončena ventilačními hlavicemi. Na svislá
3

potrubí připojí odsávací ventilátory EBB 250 se zpětnými klapkami. Ventilátor svým výkonem 250 m /h
3

3

3

zajistí odvod požadovaného vzduchu v množství 150 m /h na sprchu; 50 m /h na klozetovou mísu a 30 m /h
na umyvadlo. Ventilátor se bude spouštět samostatným vypínačem osazeným vedle vypínače osvětlení
koupelny.
VYTÁPĚNÍ
Vytápění navrženého objektu „Marcelka“ je navrženo pomocí kotlůna tuhá paliva (dřevo). Kotelna je
umístěna v přízemí objektu. Kotle budou na dřevoplyn od fy ATMOS – celkový výkon cca 270 kW. Jedná se
o ekologické zplynovací kotle řady DC (2x 99 kW a 1 x 70 kW). Kotle budou současnězajišťovat přípravu

TUV v zásobníkových ohřívačích. Skladování paliva je vněobjektu (pod terasou), provozní zásoba dřeva bude
umístěna v místnosti sousedící s kotelnou.
ŘEŠENÍ DOPRAVY
Zásobování objektu Marcelka – nověuvažovaného komunálními vozidly: 1 x 14 dní svoz odpadů,2x
týdnězásobování různého typu (pivovar, potraviny), 1 x denněmimo dny pracovního volna a klidu zásobování
pečivem, max. 1 x denněmimo dny prac. volna a klidu (dle potřeb doručení) pošta, 1 x týdněostatní vozidla.
Příjezd a přístup k objektu Marcelka se uvažuje ze stávající obslužné komunikace, na kterou bude napojena
zpevněná plocha před objektem. Kryt zpevněné plochy se uvažuje ze zámkové dlažby a před vjezdem do
lesního pozemku opatřena obratištěm. Průjezd pro údržbu lesa je zachován. Komunikace bude sloužit pouze
pro zásobování. U této komunikace budou zřízena parkovací stání pro personál, případněpro ubytované v
inspekčních pokojích.
Odstavení automobilůnávštěvníkůlyžařského areálu se i nadále uvažuje na odstavných parkovištích v obci
Dolní Morava. Přeprava lyžařůje organizovaná pomocí Skibusů, jejichž zastávka bude u navrženého objektu
„Marcelka“.
ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Architektonický výraz tvořící jeden celek s objemovým řešením byl ovlivněn jednak omezeným prostorem
daného území, jeho přírodním koloritem, i povětrnostními vlivy. Situování jednotlivých provozův objektu
bylo limitováno logickými návaznostmi na provoz střediska, orientací ke světovým stranám a terénní
konfigurací.
Vzhledem k územnětechnickým podmínkám a velikosti pozemku byly provozy v „Marcelce“ rozloženy do tří
podlaží a podkroví. Přízemí přitom navazuje na obslužnou komunikaci a je zasazeno do svahu. První podlaží
má vůči sjezdovce charakter přízemí. Třetí podlaží (podkroví) je pak navrženo pouze nad částí objektu. Ve
snaze maximálněpotlačit objem stavby a její měřítko přizpůsobit malebnému přírodnímu reliéfu byl tvar
stavby rozložen do několika objemů.
Přízemí je celé přesazeno prvním podlažím. Tím vzniká táhlá horizontála v celé délce objektu. Je zvýrazněna
kamenným zdivem v přízemí a odlišným materiálem v 1NP. Hmota 1 a 2NP je „rozbita“ horizontálami teras.
V 1NP je to terasa bufetu. Ta navazuje na terén sjezdovek na opačné straně„uličního“ průčelí. Skýtá
překrásný výhled na panorama Kralického Sněžníku a Dolní Moravy prohřátý jihozápadním svitem Slunce.
Uliční průčelí objektu (otočené do údolí) bude pravděpodobněnejvíce exponované z dálkových pohledů. Proto
o

jsou stěny s okny 1 a 2NP našikmeny v úhlu asi 77 . Tím je celkový dojem stavby měkčí. Připomíná strmou
sjezdovku. I tato plocha je ještěrozbita objemem restaurace ve 2NP. Ta „vybíhá“ krakorcovitěnad prosklené
plochy bufetu a terasu v 1NP jako skalní převis. Velikost oken této části objektu je navržena s ohledem na
povětrnostní vlivy a je dostatečná na to, aby umožnila nádherný výhled návštěvníkům restaurace ve 2NP na
panorama hor.
Podkroví (3NP) nad částí objektu je nejvyšší částí „Marcelky“. Vrchol pultové střechy částečněkryje vzniklé
lodžie, které vznikly ustoupením svislé obvodové západní stěny. Zábradlí lodžií tvoří šikmý plášťobvodové
stěny západního průčelí v 1 a 2NP. Vzniká tak další horizontála, která objekt „Marcelky“ opticky snižuje.
I ze strany svahu, kde vybíhají nad terén pouze 2 podlaží, je objekt horizontálněrozčleněn. 2NP je nad prvním
přesazeno o 3m a tvoří tak krytou pasáž pro pěší se vstupy do jednotlivých částí objektu. Šikmé podpůrné
dřevěné sloupy vytvářejí zajímavý detail a svým členěním zmenšují měřítko stavby. Jižní část východního
průčelí je oživena další horizontálou terasy restaurace ve 2NP.
Základní kostru hlavní konstrukce objektu tvoří modulová síťv podélném směru 5,0m a v příčném směru
7,0m. Principielněje konstrukční systém příčný stěnový s možností kombinace se sítí sloupůvpřípaděpotřeby
vytvoření větších prostorů– stravovací provoz. Příčný systém je vhodný i z hlediska ztužení objektu vzhledem
k zářezu do svahu. Materiálové řešení sloupů(ocel nebo železobeton) bude upřesněno v dalším stupni
projektové dokumentace. Konstrukce stropůvzhledem k jejich krakorcovitému vyložení se uvažuje jako
železobetonová monolitická.
Zastřešení objektu bude provedeno dřevěným krovem v kombinaci s ocelovými vaznicemi, lze použít i

dřevěných sbíjených vazníků. V podlahách je použito desek z expandovaného polystyrenu tl. 40(50)mm.
Zateplení stropu pod nástupištěm bude provedeno expandovaným polystyrenem (120-160mm). Zateplení
střechy bude provedeno minerální vlnou (tl. 210-250mm). Šikmý plášť1-2NP bude řešen shodněs konstrukcí
zastřešení.
Vzhledem k přírodnímu prostředí jsou na fasáděobjektu „Marcelky“ navrženy převážněpřírodní materiály –
dřevo, kámen. Parter (přízemí) orientovaný k západu i východu je s ohledem na praktičnost (minimální
údržba) obložen kamenem. Sloupky směrem ke sjezdovce i na terasách jsou obloženy dřevem nebo dřevěné.
Rovněž část obvodových stěn je obložena vodorovnými dřevěnými palubkami. Samozřejmostí jsou
výplněotvorů(okna, dveře) ze dřeva. Proti zemní vlhkosti, voděapřípadněradonu bude objekt chráněn
hydroizolací z pásůBITAGIT Al40 Radon.
Vnitřní omítky budou vápenné štukové nebo hladké (pod obklad). V prostoru hygienických zařízení budou
provedeny obklady do výšky min 2,0m. Vnější obklady se uvažují kamenné a dřevěné.Použité omítky jsou
navrženy v přírodních teplých pastelových odstínech (od bílé po béžový okr).
Velmi citlivěje třeba zvolit materiál střešní krytiny. Vzhledem k životnosti je navrženo použití plechové
hladké krytiny z titanzinkového plechu v tmavěšedém odstínu. Alternativnělze jako střešní krytinu použít
modifikované SBS pásy s křemičitým posypem v odstínu tmavěšedém, případněhnědém.
Nátěry kovových konstrukcí budou provedeny syntetickou barvou. V podlahách je použito desek z
expandovaného polystyrenu tl. 40(50)mm. Zateplení střechy bude provedeno minerální vlnou (tl. 210250mm).
Ve vrcholové partii je umístěna koncová stanice se zázemím pro obsluhu. Jednopodlažní (přízemní) objekt
dřevěné konstrukce bude citlivěumístěn v horském terénu, nebude přečnívat do terénu ani nevytvoří změnu
reliéfu nebo novou dominantu. Objekt nebude ani z protějších svahůprakticky viditelný, viz fotodokumentace.
Pro dostavbu lanovek bude třeba provést úpravy na lesních pozemcích, v některých částech bude nutno
rozšířit existující průsek na 12 m a upravit kraje sjezdovek. Tyto úpravy jsou nutné pro bezpečnost
návštěvníkůa pro provoz lanovek. V některých částech již porosty ustoupily vlivem nahodilých těžeb a to
zejména v horní části sjezdovek až na hranice navrženého odlesnění. Jedná se zejména o porosty označované
818A8 a 818A13. K tomu byly provedeny potřebné studie a posudky.

2.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace může být zahájena po vydání příslušných povolení. Předpokládá se realizace výstavby v průběhu
roku 2007, začátek podle klimatických podmínek v květnu. Očekávané náklady jsou 55 mil. Kč. Dokončení 1.
etapy záměru se předpokládá v říjnu 2008. Druhá etapa se bude s první prolínat, zahájení je v dubnu 2008 a
dokončení společněs první etapou v říjnu 2008 s očekávanými náklady 85 mil.Kč.

2.8 Výčet dotčených územněsamosprávných celků
Dotčeným územněsamosprávným celkem je obec Dolní Morava.Krajským úřadem příslušným jako vyšší
územněsamosprávná jednotka je Krajský úřad Pardubickéhokraje.
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Výčet navazujících rozhodnutí správních úřadů
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Údaje o vstupech

Kpředloženému záměru jsou k dispozici následující stanoviska a vyjádření, přitom tučněvytištěná jsou
podmínkou k předložení dokumentace EIA

Dat. a č.j.

Úřad

Popis

1684/2006/124/84/763 ze dne
19.9.2006

Lesy ČR, LS
Hanušovice

Stanovisko – ochrana
lesa

Usnesení ze dne 18.10.2006

Obecní úřad Dolní
Morava

Stanovisko
zastupitelstva

5496/06/ŽP/RM/231.1.2/17197 z 18.10.2006

MÚ Králíky OŽP
jako OOP

Stanovisko OOP

5829/2006/ŽP/JO/221.1.3/30054 MÚ Králíky, OŽP
z 29.11.2006
4837-1/06/HOK-UO/210 z
Krajská hygienická
20.10.2006
stanice v Pardubicích
PM040537/2006-203/No z
12.10.2006

Povodí Moravy s.p.

Územní rozhodnutí 1. etapa
Závazné stanovisko k
PD – 1. etapa
Marcelka
Stanovisko správce
povodí pro 1. etapu

Dodržet zákonný
předpis, souhlas s
kácením
Souhlas se stavbou
a se stavební
dokumentací
Souhlasné
stanovisko
Souhlas s
umístěním stavby
Souhlasné
stanovisko bez
podmínek
Souhlas se
záměrem,
splaškové vody
čistit na stávající
ČOV.

3.1 Půda
Plochy ZPF a PUPFL zastavěné navrženými objekty budou vyňaty v souladu se zákonnými normami.
Jedná se části dotčených pozemkůp.č.
963/3,
974,
979/4,
963/1,
963/10,
963/12,
st. 233
– vlastník Lesy ČR, Hradec Královép.č. 5690
– vlastník Obec Dolní Morava
Společnost Lesy ČR vyslovila v zásaděsouhlas s prováděnými pracemi i s nezbytným kácením a úpravami s
tím, že bude dodržen zákon a prováděcí předpisy.
Zemní práce budou provedeny v rámci základových konstrukcí objektu a dále jako rýhy pro jednotlivé
přípojky inženýrských sítí. Dále budou zemní práce provedeny při úpravě(snížení) terénu v dojezdu
sjezdovky. Půda bude skryta a uložena odděleně, po ukončení stavebních prací bude použita zpět k urovnání
terénu a obnovězemního krytu.

3.2 Voda
3.2.1 Zásobování vodou
Stávající objekt restaurace U Marcelky je zásobován vodou z vlastního zdroje SKP Kometa. Voda je z
pramenní jímky situované v údolí řeky Moravy dopravována do spotřebištěautomatickou čerpací stanicí s
tlakovou nádrží umístěnou v ubytovně„U Bohouše“. V rámci stavby objektu „Marcelka“ budou provedeny
úpravy na vodovodu. Přívod vody do objektu „Marcelka“ bude v rámci terénních úprav přeložen do nové
trasy. Výtlačné potrubí bude zaústěno do přízemí objektu, kde bude v technické místnosti umístěna nová AT
stanice. Stávající zařízení v ubytovně„U Bohouše“ bude zrušeno, napojení objektu zůstane zachováno.
Stávající vodoměrová šachta na přípojce pro penzion Dušek (v komunikaci) bude zrušena. Vodoměr bude
umístěn v objektu „Marcelka“ a provede se nové napojení. Přípojka pro stávající obslužné objekty lyžařského
střediska (chata Kamila, chata Tatranec a WC) bude přepojena na nový výstup PE50 z objektu „Marcelka“.

Objekt zázemí lanové dráhy (2. etapa výstavby) bude napojen na vodovod přípojkou PE50 z vnitřního
rozvodu objektu SO 01 přes samostatný vodoměr.
Venkovní vodovod bude proveden z trubek tlakových PE uložených do pískového lože s obsypem pískem, s
výstražnou folií a identifikačním vodičem. Část užitkového vodovodu (umělé zasněžování), která je v kolizi s
půdorysem objektu „Marcelka“, bude přeložena. Přeložka bude provedena z tlakových hrdlových trub PVC
DN 200. Způsob uložení je stejný jako u pitné vody. Bude přeložen i souběžný ovládací a napájecí kabel.
Objekt technického zázemí lanové dráhy bude napojen na vodovod přípojkou PE50 z vnitřního rozvodu
objektu SO 01 Marcelka přes samostatný vodoměr. Zásobování požární vodou pro vnější zásah bude řešeno z
vodovodní sítěužitkové vody, na které bude osazen nadzemní požární
hydrant DN100.
Bilance potřeby vody:
Ubytování – 28 lůžek á 80 l/d
Pracovníci : provoz 12 osob á 120 l/d
admin. a služby
9 osob á 60 l/d
Restaurace 8 zaměstnancůá 450 l
Bufet 2 zaměstnanci á 400 l
Ostatní potřeba (odborný odhad)
Celkem:

2 240 l/d
1 440 l/d
540 l/d
3 600 l/d
800 l/d
1 200 l/d
9 820 l/d

Průměrná denní potřeba
Roční potřeba
Hodinové maximum
Potřeba požární vody pro vnitřní zásah

QD = 10 m3/d
QR = 2 500 m3/rok
1,25 m3/h
Qh =
p = 1,1 l/s

Pracovníci lanovek: provoz 10 osob á 120 l/d
Průměrná denní potřeba
Roční potřeba
Hodinové maximum
Potřeba požární vody pro vnitřní zásah

1 220 l/d
QD = 1,2 m3/d
QR = 180 m3/rok
0,05 m3/h
Qh =
p = 1,1 l/s

Celkem max. potřeba vody v plném provozu:

11,22 m3/den

3.2.2 Kanalizace
V lokalitěstavby se nachází stávající neveřejná oddílná kanalizace, která se napojuje na kanalizaci z hotelu
Prometheus. Splašková kanalizace je vedena do stávající čistírny odpadních vod BC90 hotelu Prométheus,
její kapacita je dostatečná. Dešťová kanalizace z komunikací je vedena přes lapol souběžněa je vyústěna do
vodoteče Morava.
Kanalizace od objektu „Marcelka“ bude oddílná a bude navazovat na stávající oddílnou kanalizaci západněod
objektu. V rámci stavby bude nutno přeložit a rekonstruovat část stávající splaškové kanalizace, která odvádí
odpadní vody ze stávajících objektůrestaurace Marcelka a obslužných objektůlyžařského střediska.
Srážkové vody jsou ve stávajícím areálu rozptýleny v terénu. V rámci nové výstavby bude maximálněvyužito
zasakovacích schopností podloží a dešťové vody budou nesoustředěněodváděny do terénu. V místech
soustředěných odtokůbudou vytvořeny povrchové žlaby s drenáží v podloží (systém RAUSIKKO) a jejich
přepad bude napojen na dešťovou kanalizaci.
Splaškové odpadní vody budou z objektůodvedeny přípojkami do splaškové kanalizace vedené na stávající
ČOV. Vnější kanalizace bude provedena z trub PVC (SN8) uložených do pískového lože s pískovým
obsypem. Revizní šachty budou typové prefabrikované a plastové typu WAVIN.
pouze přístup k jednotlivým objektům. Vzhledem ke složité konfiguraci terénu jsou většinou slepěukončeny a
jsou dopravněvázány přímo na silnici III/31227. Tento stav je i v místěnavrženého záměru, kde je
komunikace vedena kolem hotelu Prometheus až k dnešní chatěMarcelka. Dále pak pokračuje jako turistická
a lesní cesta. Parkovištěu Marcelky je vybaveno lapolem, který smluvněobsluhuje společnost VaK Jablonné.

Vdůsledku rekonstrukce nevznikne nový nárok na dopravu mimo dočasné dopravy staveništní. Mimo vlastní
areál nejsou zapotřebí žádné další související stavby ani nároky na novou dopravní infrastrukturu. Horní
stanice lanovky je vybavena chemickým WC, jeho jímka a odpady zachycené z pasantního provozu na
vrcholu se svážejí nákladním závěsem na lanovce a předávají k likvidaci standardní cestou.

4. Údaje o výstupech
4.1 Ovzduší
V průběhu prací na rekultivaci budou mechanizací produkovány běžné plynné emise ze spalovacíchmotorů,
množství emisí je posouzeno s ohledem na frekvence pohybu vozidel udávané projektantem apodle
standardněužívané jednotkové produkce emisí.
Přehled o pohybu vozidel a mechanismůdle projektu:Provoz do zóny bude během výstavby činit v průměru
asi 3 – 5 větších vozidel denně, k tomu osobnívozidla obsluhy a dozoru, odhad je spíše vyšší než očekávaná
skutečnost. Denní průměrná produkceemisí vychází celkem asi 72 gramůdenně.
Zdrojem znečištění ovzduší bude kotel 270 kW na dřevní hmotu, sloužící k vytápění objektu Marcelka
porekonstrukci. Nový kotel bude středním stacionárním spalovacím zdrojem znečištění podle zák.86/2002Sb.,
splňuje stanovené emisní limity, dojde ke zlepšení stavu proti dnešnímu, kdy je vytápění staršíhotypu ve dvou
dolních objektech samostatně. Popel bude ukládán do kontejnerůa svážen standardněs ostatními odpady.
Limity pro střední zdroje užívající dřevo jsou stanoveny ve vyhl. 352/2002 Sb. takto
Jmenovitý
tepelný
výkon
(MW)

Emisní limit v (mg/m3
vztaženo na normální stavové
podmínky a suchý plyn) pro

Referenční
obsah
kyslíku %
O2

Tuhé
zneč.
látky
0,2 nebo
větší, ale
jmen.
tepelný
příkon
menší než
50 MW

250

Oxid
Oxidy
siřičitý dusíku
jako
NO2
2500

650

650

50

Oxid
Organické
uhelnatý látky jako
suma
uhlíku
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2)

Odkazy: 1) rovněž tak nekontaminovaný dřevní odpad, kůru a podobné rostlinné látky 2) emisní limit platí pro tepelný
výkon nad 1 MW

4.2 Odpadní vody
Během stavby nebudou produkovány žádné odpadní vody. Vody z čištění kol vozidel znečištěných zeminou
při pojezdu na staveništi budou svedeny do záchytné vsakovací jímky, nebudou jinak znečištěny a lze je tímto
způsobem zneškodnit. Podzemní vody nebudou ovlivněny, v okolí nejsou žádné studny, které by byly
umístěny po směru toku podzemní vody a mohly by být kontaminovány. Na parkovišti je umístěn standardní
lapol, který zajistí ochranu vod i před znečištěním ze staveniště. Lapol je smluvněobsluhován společností
VaK Jablonné n. O. se smlouvou do r. 2016.

4.3 Odpady

V průběhu výstavby bude vznikat běžný demoliční a stavební odpad, jedná se o materiály označené v
Katalogu odpadůvyhl. 381/2001 Sb. takto: 17 01 02 Cihly 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek, a keramických výrobků, neuvedené pod
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 12
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
17 01 01
Beton

číslem 17 01 06 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 05 04 Zemina a kamení
neuvedené pod číslem 17 05 03 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17
08 01 17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetněsměsných stavebních a demoličních
odpadů)
obsahující nebezpečné látky (zbytky barev, olejů) 170904 Směsné stavební odpady
neuvedené pod čísly17 09 01, 17 09 02, 17 0903
Stavební a demoliční odpad bude tříděn a ukládán do kontejnerů. Zneškodnění bude provedeno
odvozemna skládku příslušného typu prostřednictvím odborné firmy. Způsob bude podrobněji
ošetřen ve smlouvěs dodavateli stavby.
Z údržby a běžného provozu budou vznikat v menším množství následující odpady:08 01 11*
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky08 01 12 Jiné
odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 1115 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetněolejových filtrůjinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 15 02 03
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02 16 01 07* Olejové filtry 16 01 17 Železné kovy 16 01 18 Neželezné
kovy 16 01 19 Plasty 16 01 20 Sklo 16 06 01* Olověné akumulátory 170401 Měď, bronz, mosaz 17
04 02 Hliník 20 01 01 Papír a lepenka 20 01 02 Sklo 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z
kuchyní a stravoven 20 01 41 Odpady z čištění komínů200301 Směsný komunální odpad
Množství nebezpečných odpadůse bude pohybovat ročněřádověv jednotkách až desítkách kilogramů,
odpady budou zneškodňovány 2x ročněsvozem v obci jako dosud. Uloženy budou v zajištěném
skladu ve sběrných nádobách. Odpady z údržby stavebních strojůa dopravních prostředkůnejsou
součástí odpadůvznikajících při stavbě, ale jsou součástí odpadůprodukovaných dodavatelskými
firmami v jejich sídlech nebo servisech. V případěúniku olejůnebo pohonných hmot z mechanizace
na staveništi se bude postupovat standardními způsoby.
V období výstavby může dojít ke znečištění půdy únikem zejména ropných látek (mazadel a
pohonných hmot) z dopravních prostředkůa strojůpracujících v místěstavby. Četnost a rozsah těchto
havárií nelze předem předvídat, jejich vznik však lze předem eliminovat a minimalizovat opatřeními,
která jsou běžná pro obdobné stavby a činnosti, mimo jiné vyplývají z obecněplatných předpisů.
Mezi opatření, která by měla být na hodnocené stavběakcentována patří zejména:
nasazování pouze takových strojůa dopravních prostředků, které jsou v řádném technickém
stavu,
manipulaci s ropnými produkty a pohonnými hmotami provádět zásadněmimo stavbu a jen
na zabezpečených izolovaných plochách tomu určených (u výdejní stanice),
jako součást preventivních opatření vypracovat pro stavbu (POV) i provoz havarijní plán pro
únik nebezpečných látek do vody čipůdy. Vpřípaděhavárie provázené únikem škodlivých látek do
půdního prostředí místo havárie okamžitěasanovat, znečištěnou zeminu uložit na zabezpečenou
plochu nebo do kontejneru na N odpady a zajistit její následné uložení na zabezpečené skládce nebo
jiné zneškodnění.

4.3.1 Ostatní výstupy
Hlavním výstupem bude upravené sportovištěs ubytovnou, připravené pro rekreační i závodní využití. Jiné
výstupy není třeba uvažovat, a to dokonce ani hluk během stavby, protože lokalita je od ostatní zástavby

dostatečněvzdálena a izolována zelení a případný prach, hluk i emise z dopravních a úpravářských
mechanismůbudou výrazněutlumeny. Podrobnosti k hluku jsou uvedeny v hlukové studii.

4.3.2 Hluk
Výstavba sedačkové lanovky bude jako zdroj hluku kompenzována zrušením jednoho stávajícího kotvového
vleku. Hluk z provozu horní i dolní stanice je uveden v dokumentaci výrobce, která je vpříloze tohoto
oznámení. V zásadějsou splněny vypsané limity, podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii. Hladina hluku
udávaná referenčním výrobcem je na výstupní stanici v rozmezí 71 – 76 dB(A) a hladina hluku na poháněcí
stanici je 74 – 78 dB(A), podle rychlosti pojezdu. Pro určení hluku byla zpracována hluková studie, která je
přílohou tohoto hodnocení.
Výpočtové body pro hlukovou studii byly umístěny u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb
(obytné zástavby) v blízkosti záměru a vokolí příjezdové komunikace. Jsou umístěny 3 m nad terénem. Vliv
dopravy na jednotlivé výpočtové body je uveden ve hlukové studii. K nárůstu hladiny akustického tlaku sice
dochází v zimní i letní sezóně, hygienický limit je však splněn ve všech výpočtových bodech.
Tab. Imisní zatížení posuzované lokality v letní sezónědopravou pro jednotlivé varianty podle hlukové studie
– nejnepříznivější stavy

VÝPOČTO
VÝ BOD
1
2
3
4
5
6

EKVIVALENTNÍ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU LPAEQ,T (T = 16 HOD)
Nulová varianta
Letní s. 3)

Limit 2)

38,1
35,0
38,8
32,5
40,2
39,2

splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn

Aktivní varianta -1 etapa
Letní s.
46,9
41,9
45,0
38,8
44,9
46,0

Nárůst 1)

Limit 2)

8,8
6,9
6,2
6,3
4,7
6,8

splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn

Aktivní varianta -2 etapa
Letní s.
47,2
42,1
45,3
39,1
45,2
46,0

Nárůst 1)

Limit 2)

8,8
6,9
6,2
6,3
4,7
6,8

splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn

1)

nárůst vůči nulové variantě
2)

LAeq,T = 55,0 dB pro denní dobu, T = 16 hod.

V zimní sezóněje navýšení dáno pouze předpokládaným navýšením osobních vozidel personálu
víceúčelového objektu a vozidel zásobování. Výraznější navýšení je v letní sezóně, kdy bude moci část
turistůzajíždět až k víceúčelovému objektu. Toto může ale nastat po dokončení 2. etapy, tedy po zprovoznění
sedačkové lanovky. Podél příjezdové komunikace od centrálního parkovištěaž po areál SKI CENTRA nejsou
podle hlukové studie potřebná žádná protihluková opatření.
Na stavběani v provozu nebudou použity žádné zdroje ionizujícího záření. Nebudou použity žádné zdroje
zápachu, vibrací a nejsou známy jiné, v této dokumentaci nehodnocené vlivy.

4.4 Doplňující údaje
4.4.1 Úprava sjezdovky
Samotná sjezdovka má být v některých partiích mírněupravena v okrajových částech, kde za posledních 30 let
zarostla v některých místech divokým náletem, jinde byly porosty poškozeny jinými vlivy. Okraje sjezdovky
zasahují do hranic NPR Sněžník, avšak tento stav je již dán od počátku NPR, neboťsjezdovka byla na místějiž
v dobějeho vyhlášení. Hranice NPR byly v r. 2006 upřesněny a znovu vytyčeny podle posledního stavu.
Technická úprava povrchu sjezdovky v sezóněse nebude měnit.
Důležitým poznatkem o úpravěsjezdovky z hlediska ochrany přírody ověřeným při místním šetření je fakt, že
vdůsledku úprav terénu a jeho obhospodařování se v místěuchytily a prosperují různé druhy chráněných

rostlin, které by jinak v podmínkách lesa byly odsouzeny k zániku. Jedná se zejména o 5 druhůplavuníku
(zejména plavuník vidlačka a Isslerův) a vřes. Pokud se týče osídlení ptačí oblasti, v místěse vyskytuje
budníček a vhorní části linduška a nepotvrzená pěvuška, datel černý a včelojed. Naopak chřástal jako primární
chráněný druh v celé oblasti mizí, v partii sjezdovek se nevyskytoval nikdy a v dolních partiích byl
patrněvytlačen divokou pastvou hovězího dobytka.
Při místním šetření v lokalitě18.11.2006 byly zjištěny poměrněrozsáhlé zásahy do lokality těžbou lesa, a to
jednak spádnicové erozní rýhy, dále rozsáhlé plošné odlesnění kolem potoka ve střední části sjezdovky a také
užití nepůvodního materiálu – žulového kameniva – k úpravěsvozových cest. Stav je zachycen ve
fotodokumentaci v příloze.
Z panoramatických záběrůSlamníku z protějšího Klepého je zřejmé, že úpravy se na dálkových pohledech
významněneprojeví. Úpravy tedy nebudou mít vliv na krajinný ráz.

4.4.2 Kácení dřevin
V místěmezi dnešní Marcelkou a existujícím nástupem na lanovku je navrženo vykácet stromy (smrky) v
mýtném věku. Dále je navržena úprava dojezdu sjezdovky v některých partiích a ve sjezdu k lanovce na
mírné rozšíření. Před zahájením prací i před výstavbou komunikací bude třeba provést postupné vykácení
náletového i kulturního porostu na dotčené lokalitě. Odstraňování stromůa keřůje navrženo vždy v doběmimo
vegetační období, tj.od 31.10.do 31.3. běžného roku, vždy s přihlédnutím k připravované etapěa
potřeběuvolnění ukládacího prostoru. Nejprve bude odstraněn porost v místech navržených přístupových
komunikací, poté bude vykácen porost postupnědle jednotlivých etap I. a II. Větve a keře nebudou spáleny na
místě, je možno je nabídnout ke štěpkování nebo jako palivo. Stromy se po rozřezání uloží na dočasné
manipulační plochy a poté odvezou. Dřevní hmota je zde navržena k využití i jako palivo v kotli na vytápění
objektu Marcelka.
Hlavní úprava lesa je jednak v horní partii, jednak v místech dolní části lesa na průjezdu k chatěMarcelka, kde
je vedena také přes zbytky bývalé usedlosti. Zde se jedná o porostní skupinu 819B6a s rizikem ohrožení 7 a
skupinu 819B13/1b s rizikem ohrožení 9. Potřebné odlesnění zde je však hodnoceno jako přijatelné. Podle
posudku zpracovaného společností Taxonia dojde k nejzávažnějším dopadům odlesnění ve skupině818A13 a
818A8. Je to v místech ostrova lesa vedle největšího sklonu sjezdovky. Zde dojde k otevření porostní stěny
vdélce asi 300 mvdůsledku přeložky trasy lanovky a zde by bylo možno očekávat největší škody způsobené
větrem. Jedná se však o otevření na jižní straně, odkud jsou větry nejméněčasté. Tomuto ohrožení však
stejněnejde zabránit a dopad po odlesnění je stejný jako při již provedené mýtní úmyslné těžběv rámci
plánované obnovy na části tohoto porostu. Poslední skupinou s ohrožením 7 je skupina 819B4, kde bude 12m
průsek pro novou lanovku, ale ohrožení je na malém úseku jinak chráněného porostu. Situace je
dokumentována s komentářem ve fotopříloze.
Další porostní skupiny jsou v ohrožení 1, zde není problém až na skupinu 819 D7 v dolní části sjezdovky,
která bude otevřena, avšak je chráněna ostatními porosty a samotnou chatou Marcelka, která po rekonstrukci
ochranu zvýší. Jakmile se doplní spodní patro, bude situace v normálu.

ČÁST C

5. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
5.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Obec Dolní Morava je díky své poloze a nadmořské výšce téměřideálním zimním střediskem. Nachází se v
severovýchodním výběžku Pardubického kraje, na pomezí Čech, Moravy a polského Kladska. Majestátní
kulisou jí je třetí nejvyšší pohoří České republiky – Kralický Sněžník (1424 m.n.m.) a dalších dvanáct
tisícimetrových vrcholůtohoto pohoří. Obec je dobřepřístupná po silniční komunikaci č. 43/11 přes město
Králíky a dále po komunikaci č. 312 vedoucí přes Králíky-Červený Potok do Hanušovic. Jihozápadní osa

pohoří vede po hranici s Polskem a spolu s jižní (zpočátku jihovýchodní) tvoří jakousi podkovu, proříznutou
velmi hlubokým údolím řeky Moravy, která pramení nedaleko odtud pod vrcholem Kralického Sněžníku.
Celá hornatina má význam jako evropské rozvodí; jediný bod toho druhu ve střední Evropě(z jediné plochy
2

cca 500 m na hřebeni Klepého odtéká voda současnědo Baltu, Severního a Černého moře). Pohoří je
téměřkompletnězalesněno smrčinami, přirozených bučin a jedlí se zachovalo málo. Obec se nachází v
přírodním parku Kralický Sněžník, na jejím území leží také NPR Kralický Sněžník, která se rozlohou 1740 ha
a ochranným pásmem řadí k největším v ČR.
Dolní Morava má díky obrovskému potenciálu zachovalé přírody všechny předpoklady k tomu, aby se stala
vyhledávaným cílem všech milovníkůaktivněstráveného odpočinku. Nadmořská výška obce a nejbližšího
okolí, typicky horské zimní parametry (přibližně140 sněhových dní) ji předurčují pro rozvoj horské turistiky,
relaxačních pobytů, klimatických lázní, zimních sportů.
Lyžařské středisko „SKI centrum SNĚŽNÍK“ Dolní Morava se rozkládá na severozápadních svazích hory
Slamník v nadmořské výšce od 748 do 1 200 m n.m, v závěru obydlené části údolí Dolní Moravy, vpravo nad
koncovým parkovištěm obce. Vyznačuje se vynikající expozicí svahůs panoramatickými výhledy na masiv
Králického Sněžníku a jeho jednotlivé hřebeny, na protisvah Klepého se zmíněným evropským rozvodím.
Klimatické podmínky s rychlými změnami počasí, nadmořská výška, vynikající sněhové podmínky, to vše je
zárukou zimního střediska mimořádných kvalit. Zdejší lyžařské svahy nabízejí tratěvšech stupňůobtížnosti.
Vrcholová část sjezdovky "A" patří k nejstrmějším v České republice. Kvalita obou hlavních sjezdovek je
potvrzena i homologací mezinárodní lyžařské federace FIS.
Území obce leží v nadmořské výšce od cca 570 m, při řece Moravěna jihu, po 1423 m na vrcholu Králického
Sněžníku. Dle fytogeografického členění Josefa Dostála (Atlas ČSSR 1966) je řešené území zařazeno do
oblasti středoevropské lesní květeny (Hercynicum), obvodu sudetské květeny (Sudeticum), okrsku Králický
Sněžník.
Podle regionálního fytogeografického členění V. Skalického a B. Slavíka (Květena České socialistické
republiky, Academia 1988) leží území ve fytogeograficé oblasti oreofytikum (Oreophyticum), obvod České
oreofytikum (Oreophytcum Massivi bohemici), okres Králický Sněžník. Na jihu a jihovýchoděsousedí území
s fytogeografickou oblastí mezofytikum (Mesophyticum), obvod Českomoravské mezofytikum
(Mesophyticum Massivi bohemici), okres Hanušovicko-rychlebská vrchovina, podokres Hanušovická
vrchovina.
Podle Culka (členění použité pro Nadregionální a regionální ÚSES ČR, Společnost pro životní prostředí Brno
1995) řadíme oblast do provincie středoevropských listnatých lesů, hercynské podprovincie, bioregionu
Jesenického (1.70). Na jihu sousedí území s bioregionem Šumperským (1.53).
Dopravní přístup do širšího území zajišťují především silnice I.třídy a to ve směru sever -jih silnice I/43 (Brno
-Svitavy -Králíky -st.hranice), která má vazbu na silniční síťPolské republiky, a to prostřednictvím hraničního
přechodu Dolní Lipka -Boboszów. Na ni v jižní části území navazuje silnice I/11 (Hradec Králové -Žamberk Šumperk). Další významnou trasou je silnice II/312 (Žamberk -Králíky). Tato silnice je na západěpřipojena v
prostoru Žamberka na silnici I/11 (Hradec Králové -Šumperk) a na východěv prostoru Dolní Lipky se
připojuje na silnici I/43, od které se v Králíkách opět odpojuje a pokračuje východním směrem na
Hanušovice. Z hlediska širších dopravních vazeb nepřímo souvisejí s územím dlouhodobé koncepční záměry
vedení silniční sítě, které byly zapracovány do konceptu návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje. Dlouhodobým
záměrem je vedení dopravního tahu I/43 ve zcela nové trase, a to i případněv kategorii rychlostních
komunikací jako R43 (Wroclaw -Brno).

5.1.1 Geologické poměry
Dotčené území zaujímá jižní oblast horského hřbetu Kralického Sněžníku s pramenní oblastí toku řeky
Moravy. Z geologického hlediska náleží zájmové území ke krystaliniku severovýchodní části Českého
masivu, označovaného jako západosudetská soustava (lugikum). V podrobnějším členění je území součástí
východní části orlicko-kladské klenby. Názory na stavbu území, její členění do jednotlivých sedimentárních,
metamorfních a tektonických jednotek nejsou dosud zcela sjednoceny. Nejčastěji je přijímáno dělení podle Z.
Mísaře a jeho skupiny, které vyčleňuje do samostatných jednotek tzv. krystalinikum orlicko-kladské se
skupinou sněžnickou a stroňskou, krystalinikum novoměstské, zábřežské a staroměstské. Krystalinikum

novoměstské, zábřežské a staroměstské představují plášťjádra orlicko-kladské klenby a budují je krystalické
horniny nižšího stupněmetamorfózy.
Stroňská skupina se vyznačuje značnou petrografickou pestrostí. Z praktického hlediska je významný
zejména výskyt krystalických vápenců. Horniny stroňské skupiny vystupují v pruhu směru zhruba S – J,
vycházejícím ve dněúdolní kotliny horního toku řeky Moravy. V pruhu hornin stroňské skupiny, dosahující
zde šíře cca 1,5 – 2 km a délky 7,5 km, se vyskytuje poloha krystalického vápence o mocnosti cca 150 – 300
m. Krystalické vápence jsou převážněbez nekarbonátových vložek. Vápenec je barvy bílé, místy slabězelené,
růžové a šedé, drobněaž střednězrnitý, silnělavicovitěodlučný až masivní. Těleso vápence je
silnězkrasovatělé.
Tento vápenec v ložiskové oblasti Velká Morava představuje jednoznačněhlavní a jedinečnou nerostnou
surovinu zájmové oblasti. Je využíván jako kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu i
vysokoprocentní vápenec pro další zpracování. Hlavní výskyty a ověřené zásoby tohoto kvalitního vápence
jsou výhradněv údolí Moravy pod Králickým Sněžníkem. Jedná se však o mimořádněcenné území
uvnitřCHKO, takže těžba a její eventuelní rozšíření jsou zde omezeny opatřeními ochrany přírody a krajiny.
Těžbou vápence je ohrožen i režim krasových vod, na což je rovněž nutno brát ohled. Lom je však umístěn
mimo zájmovou oblast, asi 1 km severněa v nižší poloze.
Oblast vrcholové části sjezdovky je pod jižním svahem poddolovaná starými opuštěnými důlními díly,
nedostatečnězmapovanými. Jedná se o zbytky důlních děl z období uranového průzkumu. V oblasti směrem
ke Kralickému Sněžníku je v dolní části území starý a dnes zatím nevyužitý mramorový lom (neukončený
vlastnický spor) a jeskyňářské území.

5.1.2 Historické nálezy a archeologické památky
Kulturní hodnoty sídelních útvarůjsou determinovány nejen uznanými hodnotnými objekty (hodnotnými po
stránce stavebněarchitektonické a historické), zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP),
ale i dalšími, rovněž hodnotnými stavbami a objekty i drobnějšími artefakty. O poměrněbohaté historii obce
svědčí i první písemná zmínka, která se o vsi Dolní Morava datuje již k roku 1382. Na území obce Dolní
Morava jsou registrovány (zapsány v ÚSKP) tyto památky: 17797/6-3881 – kostel sv. Aloise s areálem
47093/6-3882 – socha sv. Jana Nepomuckého 22320/6-3883 – soubor plastik na zdi u č.p. 32 (socha sv. Jana
Nepomuckého, sv. Jiří a sv. Mikuláše).
Vedle těchto objektůjsou na území obce ještěobjekty a útvary vyžadující zvýšenou ochranu. V tomto směru se
v územním plánu navrhují:
články pevnostního systému – fortifikační stavby (kroměpěchotního srubu K5, muzeum s výstavkou
– k.ú. Malá Morava, tedy mimo dotčené území)
krasová jeskyně(Tvarožné díry, Pacltova jeskyně)
kaplička (barokní – stáří cca 200 let) – jižní okraj obce
• drobná architektura (křížky, smírčí kameny)
Uvedených objektůse záměr svými účinky nedotýká.

5.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
5.2.1 Podnebí a ovzduší
Údaj o zařazení do klimatického regionu (1. pozice číselného kódu BPEJ):8 ** ** -mírněchladný, vlhký (C
1)9 ** ** -chladný, horský (C 2-3)V klimatických regionech 8 a 9 se uvažuje expozice severní jako
negativní.Území leží v pásu od mírněteplé klimatické oblasti (B), velmi vlhké podoblasti, v okrsku
mírněteplém,velmi vlhkém, vrchovinovém (B10) -s výškou nad 500 m n. m.(jižní okraj) přes chladnou
klimatickouoblasti (C), okrsek mírněchladný (C1) -teplota července 12 -15 °C resp. 16 °C až po okrsek
chladný,horský (C2) -teplota července 10 -12 °C.Charakteristické hodnoty: jižní část severní částPrůměrná
ročníteplotavzduchu 4-5 0-2oCPočet mrazových dnůokolo140 až 180
” letních dnů20 až0 Délka bezmrazového období 100 – 120 do 100 dnůRoční úhrn srážek 900 -1000 1200 1400 mm Úhrn srážek v zimním období 300 700 mm Úhrn srážek v letním období 400 800 mm Počet dnůse

srážkami 1 mm a více 110 – 120 140 -160
” ” sesněhovou pokrývkou 100 – 120 120 – 160 Počet dnůs bouřkou 25-30 Maximum sněhové pokrývky 40
-80 120 -160 cm
S výjimkou lokálních topenišťa zemědělského areálu na jihozápadním okraji Dolní Moravy není na území
obce větší zdroj znečištění ovzduší (v evidenci Registru Emisních ZdrojůZnečištění Ovzduší I ani REZZO II).
Vytápění stávajících objektův obci se řeší v podstatné míře kamny na tuhá paliva nebo malými systémy
ústředního vytápění se zdroji tepla rovněž na tuhá paliva do výkonu max. 50 kW. Uplatnění elektřiny k
vytápění u bytové výstavby je ojedinělé. U rekreačních objektůa občanského vybavení je výrazněpoužito
elektrické vytápění. Individuální rekreační objekty (chaty) využívají k případnému vytápění tuhá paliva,
ojediněle kpřitápění elektřiny.

5.2.2 Vody
Celá hodnocená oblast spadá do povodí Moravy. Dominantní tok obce Dolní Morava je vlastní
vodotečMorava s přítoky Kopřivák, Poniklec, Hluboký p. Kamenický p., Mlýnský p. a ostatní bezejmenné
vodoteče. Západní okraj obce spadající do povodí Orlice má číslo hydrogeologického pořadí 1-02-02-08
(povodí Lipkovského a Heřmanického potoka).
2

Morava -č. h. povodí 4-10-01-001, celková plocha povodí 43,054 km je vodohospodářsky významným
tokem podle vyhl. 470/2001 Sb. Je třeba respektovat provozní pásmo pro údržbu vodních toků(8 m od
břehové čáry u významného vodního toku, 6 m u ostatních vodních toků). Kvalita vody v Moravěnení v
tomto místěsledována, odhaduje se ve tříděII– III. Průtok je velmi variabilní podle ročních období.
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V obci je malá vodní nádrž -rybník o ploše cca 2 200 m . Zdroj vody pro tuto nádrž je řeka Morava. V
dotčeném úseku Moravy je dále několik menších rybníčkůobecního významu.
Záměr se nenachází v území ohroženém záplavami.
Hodnocená lokalita se nachází na východním okraji Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Žamberk – Králíky, vyhlášené v NV ČSR 10/1979 – je třeba respektovat zásadu neznečišťování vod.
Ochranné pásmo vodního zdroje: Stálí obyvatelé obce i většina rekreačních objektůjsou zásobováni zněkolika
zdrojů, navzájem nepropojených. Na veřejný vodovod je napojeno 72 % obyvatel, jedná se o střední a dolní
část obce. Vodovod je zhotoven převážněz PVC 110. Horní část obce využívá vlastních jímacích
objektůspřípadnými skupinovými vodovody. Jedná se o studny, vrty a prameništěurčené k individuálnímu
zásobování vodou.
Stávající obecní vodovod není schopen pokrýt předpokládaný nárůst počtu trvale i přechodněbydlících
obyvatel a navrhovaných služeb, resp. rozvoje občanské vybavenosti a nemá dostatečnou kapacitu z hlediska
zásobování požární vodou. V případěrealizování všech plánovaných rozvojových ploch a občanské
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vybavenosti má dojít k přístavbějedné komory vodojemu o kapacitěcca 50 -70 m , alternativněje možné
vybudovat druhý vodojem v severní části obce. Jako zdroj pitné vody lze využít navržené jímací zařízení v
říční nivěřeky Moravy. U tohoto zařízení bude nutné vybudovat automatickou tlakovou stanici.
Koupání v obci je problematické, není zde vhodná vodní plocha, které by bylo možné k tomuto účelu využít.
Kontrolované koupací vody podle vyhl. 159/2003 Sb. zde nejsou, nejbližší je na nádrži Pastviny.

5.2.3 Půdní poměry
Půdotvorné substráty jsou zde zvětraliny vyvřelin a metamorfovaných hornin -kyselá až neutrálníintrusiva a
metamorfika. V území se vyskytují také výchozy mramoru a vápencových složek, vyvinulyhorské podzoly,
na jihozápaděhnědé horské lesní půdy, převážněsilněštěrkovité až kamenité (obsahštěrku nad 50 %). Hrubé

charakteristiky půd dle Atlasu ČSSR 1966:
Celková hloubka -méněnež 30 cm (půdy převážněmělké a velmi mělké), výjimečně(jihozápad území)nad 30
cm(půdy středněhluboké).Celková minerální síla -půdy převážněminerálněchudé a velmi chudé.Obsah
humusu velmi vysoký (v zemědělských půdách nad 5 %, v lesních půdách nad 10 %).Výměnná reakce (pH)
svrchní vrstvy -půdy kyselé až silněkyselé (zemědělské půdy pH pod 5,5, v lesepod 4,5).Potřeba vápnění
zemědělských půd -velmi značná (více než 2000 kg CaO/ha).Zásoby přijatelného draslíku -dobré (16 -20 mg
K2O/100g půdy).Zásoby přijatelné kyseliny fosforečné -velmi malé (do 2 mg P2O5/100g půdy)..
Hlavní půdní jednotka (2. a 3. pozice číselného kódu BPEJ):
* 34 ** -kambizemědystrické, kambizeměmodální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách,
rulách, svorech a fylitech, střednětěžké lehčí až středněskeletovité, vláhovězásobené, vždy však v
mírněchladném klimatickém regionu
* 36 ** -kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemědystrické, případněi kambizem
modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážněstřednětěžké lehčí, s různou skeletovitostí,
půdy až mírněpřevlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu
* 37 ** -kambizemělitické, kambizeměmodální, kambizeměrankerové a rankery modální na
pevnýchsubstrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silněskeletovité nebo s pevnou horninou, slaběaž
středněskeletovité, v ornici střednětěžké lehčí až lehké, převážněvýsušné, závislé na srážkách
* 40 ** -půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemě,černozemě, hnědozeměa další, zrnitostněstřednětěžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí,
vláhovězávislé na klimatu a expozici
* 50 ** -kambizeměoglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách
(kterénejsou v HPJ 48,49), střednětěžké lehčí až střednětěžké, slaběaž středněskeletovité, se sklonem
kdočasnému zamokření
* 67 ** -gleje modální na různých substrátech často vrstevnatěuložených, v polohách širokých
depresí arovinných celků, střednětěžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku,
zaplavované,těžko odvodnitelné68 ** -gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové
zrašelinělé na nivníchuloženinách v okolí menších vodních toků,půdy úzkých depresí včetněsvahů,
obtížněvymezitelné,střednětěžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim.
Vedlejší půdní jednotka (4. a 5. Pozice kódu) -4. pozice kódu -údaje o sklonitosti a expozici. Číselný Kód
Kód Kateg. Popis Kód Popis BPEJ sklonitosti expozice * ** 0* 0 -1 (0 -1o) úplná rovina 0 všesměrná
(1 -3o) rovina * ** 1* 2 (3 -7o) mírný sklon 0 všesměrná. * ** 2* 2 (3 -7o) mírný sklon 1
jižní (jihozápad až jihovýchod) * ** 3* 2 (3 -7o) mírný sklon 3 severní (severozápad až severovýchod) ***4*
3 (7-12o) střední sklon 1 jižní (jihozápad až jihovýchod) * ** 5* 3 (7-12 o) střední sklon 3 severní
(severozápad až severovýchod) * ** 6* 4 (12-17 o) výrazný sklon1 jižní (jihozápad až jihovýchod) * ** 8* 56 (17-250) příkrý sklon 1 jižní (jihozápad až jihovýchod)
(250) sráz Druhá část vedlejší půdní jednotky -údaje o skeletovitosti a hloubce půd (5. pozice
číselného kódu). Číselný Kód Kód Popis Kód Popis BPEJ skeletovitosti hloubky půdy * ** *1 0 -1
bezskeletovitá, s příměsí 0 -1 hluboká
slaběskeletovitá středněhluboká ****4 2 středněskeletovitá 0-1
hluboká
středněhluboká * ** *5 1 slaběskeletovitá 2 mělká * ** *7+) 0 -1 bezskeletovitá, s
příměsí 0-1 hluboká
slaběskeletovitá středněhluboká
****8+) 2-3 středněskeletovitá 0-2 hluboká
silněskeletovitá středněhluboká mělká
* ** *9+) 0 -3bezskeletovitá, s příměsí 0-2 hluboká slaběskeletovitá středněhluboká půdy bez skeletu
středněskeletovitá mělká
+) -platí pouze pro půdy o sklonitosti nad 120 t.j. HPJ 40,41 a pro HPJ 39 nevyvinutých (rankerových) půd
V širší oblasti řešeného území se vyskytují půdy následujících BPEJ :
1
třída ochrany ZPF -půdy v klimatickém regionu s průměrnou produkční schopností a středním
stupněm ochrany, které je možno využít pro eventuální zástavbu: 8.50.01, 9.36.41
2
třída ochrany ZPF -půdy spřevážněpodprůměrnou produkční schopností v rámci klimatického
regionu, s omezenou ochranou, zastavitelné: 8.34.41, 8.50.11, 9.36.44
3
třída ochrany ZPF -zbývající půdy, převážněs velmi nízkou produkční schopností, včetněpůd

mělkých, svažitých hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozněohrožených. U těchto půd se
předpokládá nezemědělské využití efektivnější. Pokud na těchto plochách nejsou jiné důvody ochrany
(chráněné území, ochranná pásma, území dalších zájmůochrany přírody) jde o nejnižší stupeňochrany půd
8.34.44, 8.34.54, 8.37.45, 8.40.68, 8.40.89, 8.50.41, 8.67.01, 8.68.41, 9.37.45, 9.40.67, 9.40.68,
9.67.01

5.2.3.1 Eroze
Protierozní ochranou území je nutno se zabývat při veškeré činnosti dotýkající se zemského povrchu. V
řešeném území je to zejména činnost zemědělská, lesní hospodářství a veškerá činnost stavební.
Reliéf řešeného území je eroznědenudační. V severní části jsou to hornatiny v ústředních částech kerných
pohoří a tektonických kleneb se zbytky vysoko vyzdviženého paleogenního zarovnaného povrchu, v jižní
části katastru obce vrchoviny v oblasti erozněa tektonicky porušeného paleogenního zarovnaného povrchu.
Výšková členitost území vyjádřená rozdílem maximální a minimální nadmořské výšky ve čtverci 4 x 4 kmje
nad 600m.

5.2.3.2 Vodní eroze
V řešeném území je množství svažitých ploch ohrožených vodní erozí. Vodní erozí obecnějsou ohroženy
(podle kultur, způsobu obhospodařování ale i konfigurace terénu a délky svahů) plochy na svazích větších
než4 % (při shoděnepříznivých okolností i méně). Území patří do oblasti mírné až střední hustoty stržové
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sítě(0,1 až 1 km/km ). Erozí plošnou a výmolnou (rýhová a výmolová) je postiženo 25 až 50 % plochy. V
místějsou zjištěny erozní rýhy, z nichž některé byly vytvořeny na základěnarušení povrchu těžbou dřeva, viz
fotodokumentace.

5.2.3.3 Větrná eroze
Ohrožení erozí větrnou je (zejména díky členitosti terénu a vegetačnímu krytu) relativněmalé. Hlavní
problémy jsou: -splachy půdního krytu ze svažitých nezatravněných a nekrytých ploch -rychlý odtok
dešťových srážek a malá akumulace vod v území Větrná eroze není v zásaděproblémem na sjezdovce tam,
kde je udržován travnatý pokryv.

5.2.4 Vegetace
5.2.4.1 Zvláštěchráněná území přírody
Celá severní část území obce leží v národní přírodní rezervaci (NPR) Králický Sněžník. NPR Králický
Sněžník byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí České republiky dne 14. 12. 1990 (číslo předpisu
6/1991 ve znění vyhl. 432/2000). NPR Králický Sněžník byla vyhlášena na katastrálních území Horní Morava
a Velká Morava (celkem 1235,55 ha) v Pardubickém kraji a Sklené u Malé Moravy a Stříbrnice (celkem
495,12 ha) v Olomouckém kraji. Nyní zaujímá plochu 3065,91ha, z toho ochranné pásmo 1371,24 ha. V NPR
Králický Sněžník jsou roztroušenězachovaná unikátní rostlinná společenstva přirozených horských bučin,
suťových javořin, pramenišť, rašelinišťa v nejvyšších partiích masívu Králický Sněžník společenstva
subalpinských a alpinských luk svazu Nardo-Agrostion tenuis se subalpinskými druhy hmyzu. V grafické
příloze jsou zakresleny hranice podle evidence MŽP ČR. Sjezdovka do tohoto území zasahuje.

5.2.4.2 Památné stromy
Na území obce jsou vyhlášeny památnými stromy 3 lípy.
1
Lípa malolistá, evidovaná v celostátním seznamu památných stromůpod číslem 611087.1/1, v
seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny pod značkou PA PS 11024 a v seznamu památných
stromůbývalého okresu Ústí nad Orlicí pod č.17, je na parcele č. 210 při statku severněod Obecního úřadu v
Dolní Moravě. Má obvod kmene 325 cm, výšku 26 m a její stáří je odhadováno na 150 let.
2
Lípa malolistá, vyhlášená památným stromem v roce 2002 se nachází na dvoře statku jižněod

Obecního úřadu v Dolní Moravě. Má obvod kmene cca 280 cm, výšku rovněž asi 26 m a stáří je odhadováno
na cca 130 let.
3
Lípa malolistá, vyhlášená památným stromem 22. 7. 2003 se nachází na parcele č. 776/1 u domu na
stavební parcele č. 120 východněod odbočky silnice na Horní Moravu. Rozhodnutím o vyhlášení tohoto
památného stromu bylo stanoveno i jeho kruhové ochranné pásmo o poloměru 15 m.
Tyto stromy nejsou v obvodu stavby a nebudou dotčeny.
Posuzovaná lokalita je charakteristická výraznou svažitostí s velkým rozdílem nadmořských výšek. Při spodní
hranici lokality je charakteristickým souvislý smrkový les s charakterem pěstovaného lesa. Přechází přes
smrkový les s příměsí jedle, buku až ke smrkovému mladému lesu s příměsí břízy. Vysoký les je často
vdůsledku pádůstromůvelmi řídký, mladý les je obvykle velmi silnězapojen. Charakteristické pro terén jsou
velké kameny zarostlé bylinnou vegetací případněvegetací polokeřů. Na sledovaném území chybí mokřadní
partie. Taková místa jsou v blízkosti sledované lokality především v blízkosti horního okraje Dolní Moravy.
Zde se nachází pramenná stráňs cennými druhy hmyzu. Na sledovaném území dále chybí souvislé vodní
plochy a celoroční vodní tok. Velmi cenným stanovištěm jsou části sjezdovek vystavené extrémním
podmínkám, na kterých rostou cenná společenstva rostlin.
Celkovělze území charakterizovat jako území narušené člověkem a následněpoškozované extrémními
klimatickými podmínkami. Přes toto zdánlivěnegativní hodnocení je území cenné výskytem celé řady druhů,
které jsou chráněné buďpřímo zákonem, nebo se jedná o druhy uvedené v červené knize. Na tyto druhy se
nevztahuje přímo ochrana zákona, přesto jsou to druhy cenné buďsvým vzácným výskytem, nebo indikací
málo poškozených stanovišť. Jedná se především o vzácné druhy hmyzu – viz biologické hodnocení.
V lesním porostu pod sjezdovkami tvoří dominantu stromového patra Picea abies, keřové patro zde většinou
chybí a pokud je vyvinuto zmlazují zde především listnaté dřeviny stromového patra (Acer pseudoplatanus,
Sorbus aucuparia, z keřůSambucus nigra). Bylinné patro je zapojeno do 20% s běžněse vyskytujícími
mezofilními druhy listnatých lesů
Během botanického průzkumu byl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt 1 ohroženého druhu podle vyhlášky č.
395/1992 Sb. a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001) -Aconitum
variegatum (§3, C3). Druhy Aconitum plicatum (§3, C3, WORLD-R) a Taxus baccata (§3, C2), u kterých je
zaznamenán stupeňochrany byly v zájmovém území záměrněvysázeny jako okrasné druhy. Celkověje možno
konstatovat, že se jedná o silněji narušované a člověkem ovlivňované biotopy (dřevinné lado, plochy u
stávajících budov, linie podél cest a podél zpevněného parkoviště, luční porost u chaty Policie ČR a smrkový
porost pod sjezdovkami), které jsou z ochranářského hlediska málo cenné.
Konzervativní ochrana ohroženého druhu Aconitum variegatum, zaznamenaného v enklávěna okraji lesní
kultury podél cesty k vleku v počtu několika málo jedinců, se z hlediska biodiverzity jeví jako málo
významná. Vlivem přímého i nepřímého působení člověka již dochází v biotopu ke změnám v biotických a
abiotických podmínkách, které blokují přirozenou regeneraci populace v zájmovém území.
Terénním průzkumem v zájmovém území mezi dvěmi sjezdovkami bylo zjištěno, že na složení většinou
zapojeného stromového patra se podílejí zejména jehličnaté dřeviny. Kromějehličnanůse zde setkáme i s
listnatými dřevinami. Z jehličnatých dřevin je nejvýznamnější Picea abies, pomístněje přimísena i Abies alba,
z listnáčůhraje významnější úlohu Fagus sylvatica a častá je příměs Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
subsp. aucuparia -především v nižší nadmořské výšce. Korunový zápoj dosahuje často až 90%. Keřové patro
je vyvinuto jen zřídka a objevují se v něm pouze zmlazující dřeviny stromového patra.
Bylinné patro je zastíněné, takže jeho pokryvnost silněkolísá. Převládají v němběžné acidofilní lesní druhy.
Bohatěje vyvinuto druhověpestré mechové patro.
Během botanického průzkumu lokalit 2. etapy rekonstrukce byly v zájmovém biotopu zjištěny 4 chráněné
druhy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a 5 druhůpodle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR
(Procházka 2001):
Druhy chráněné dle vyhlášky č. 395/92 Sb.:
• Diphasiastrum issleri (silněohrožený taxon)
• Abies alba, Diphasiastrum complanatum, Lycopodium annotinum (ohrožený taxon)

Druhy dle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001):
Diphasiastrum issleri (silněohrožený druh)
Diphasiastrum complanatum, Lycopodium annotinum (ohrožený druh)
Abies alba, Tephroseris crispa (vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méněohrožené).
Chráněné druhy plavuníků-Diphasiastrum issleri a Diphasiastrum complanatum se vyskytují při okraji lesního
komplexu se severněji situovanou sjezdovkou, na narušených plochách nezapojených vysokou vegetací.
Četnější populace rostou na severnější sjezdovce hlavněv místech, kde se projevuje eroze půdy. Ohrožené
druhy Lycopodium annotium a Abies alba zaznamenáme v malých enklávách zájmového lesního komplexu.
Druh Tephroseris crispa roste především ve vlhčích partiích vyšší nadmořské výšky, na plochách, kde není
vyvinuto keřové a stromové patro.

5.2.4.3 Plochy zařazené do územního systému ekologické stability (ÚSES)
V řešeném území obce jsou plochy zařazené do prvkůregionálního a místního významu, přičemž biocentrum
regionálního významu je součástí biokoridoru nadregionálního významu. Jde o plochy podporující
ekologickou stabilitu území.
Generelem místního ÚSES jsou do biokoridoru regionálního významu RK 829 vložena biocentra místního
významu (MC, celkem 8).
Od jihu podél řeky Moravy až do biocentra regionálního významu Králický Sněžník (toto RC je
podstatněmenší než v ÚTP) je veden biokoridor místního významu (MK) Morava, na němž je 6 biocenter
místního významu. Z MK Morava podél Mlýnského potoka k severovýchodu je veden MK Mlýnský potok na
němž jsou dvěMC. MK Morava je propojen směrem na západ s RK 829 krátkým MK podél Hlubokého
potoka a směrem na východ dvěma MK (oba vedené podél vodotečí, přičemž na MK vedeném podél
Kamenitého potoka je MC), které se mimo řešené území spojují s MK Mlýnský potok. Ve volné krajině(jižní
část území) jsou navrženy interakční prvky zajišťující stabilitu celého prostoru.
Všechny prvky Územního systému ekologické stability (regionálního i místního významu) jsou zapracovány
ve schváleném ÚPO Dolní Morava a jsou limitem v území.
Navrhované úpravy ÚSES: Vzhledem ke kvalitám území se navrhuje zvětšení RC 358 Králický Sněžník
o plochy NPR dosud ležící mimo RC a o plochu (původněMC, nyní vtěsném sousedství rozšířeného RC) na
Kamenitém potoce v lokalitěNad starým lomem. S ohledem na krajinný ráz se doporučuje biokoridory a
interakční prvky ve volné krajiněřešit jako druhově,věkověa prostorověpestré skupiny dřevin
nepravidelněprokládané trvalými travními porosty rovněž pestré druhové skladby.

5.2.4.4 Přehled prvkůúzemního systému ekologické stability
V tabulce na následujících stranách jsou uvedena v jednotlivých sloupcích upřesňující data:
1 Číslo prvku -odpovídá popisu v grafické příloze ÚP
2 Název prvku
3 Katastrální území (uvedena jsou jen k.ú. správního území Dolní Morava a s ním sousedící, další jsou
znázorněna tečkami 4 Biogeografický region
1.53 -Šumperský
1.70 -Jesenícký 5 Význam a
typ prvku
význam:N -nadregionální typ: C -biocentrum R -regionální K -biokoridor M -místní
6 Výskyt typůchráněných území v prvku – týká se jen řešeného území NPR -národní přírodní rezervace PPark
-přírodní park NATURA -ptačí území, nebo lokalita soustavy Natura 2000 CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
7 Typy společenstev v prvku (fyziotypy aktuální vegetace, u prvkůk založení cíl) AT -acidofilní travinná a
keříčková společenstva BU -jedliny, bučiny LO -mokřadní a pobřežní křoviny a lesy MT -hydrofilní
až mezofilní trávníky se skupinami dřevin SA -subalpinské hole SM -smrčiny VO -bylinná vodní a
pobřežní vegetace
8 Stručný popis

9 Funkčnost prvku F -prvek je funkční, prostorověurčený V -prvek je funkční, prostorověje nutno jej vymezit
10 Výměra na správním území Dolní Moravy (plocha biocenter v ha, délka biokoridorův 1000 m)
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5.2.4.5 Ochrana krajiny
Celé území obce leží v přírodním parku Králický Sněžník, který slouží k ochraněmimořádných krajinářských
kvalit území (krajinného rázu). V roce 1987 na základězákona č. 40/1956 Sb. byla zřízena Oblast klidu
Králický Sněžník, která byla zákonem č. 114/1992 Sb. prohlášena přírodním parkem. Zástavba obce není
kompaktní. Je rozvolněná a volněpřechází do krajiny, podobněkrajinná zeleňvolněpřechází v zeleňobce. Celé
území je velké krajinářské i ekologické hodnoty a zasluhuje zvýšenou pozornost -od bezlesého vrcholu
Králického Sněžníku přes lesní komplex na svazích až po údolí s loukami, mezemi se skupinami dřevin a
břehovými porosty u bystřin a Moravy, a konečněv jižních partiích i ornou půdu, která je rovněž rozčleněna
mezemi.
Krajinný ráz nebude provedenými úpravami narušen, a to ani vrcholovou stanicí lanovky.

5.2.4.6 Ochrana lesa
Podle záměru i podle zásad územního plánu jsou vyhlášeny a respektovány zásady ochrany jednotlivých
kategorií ploch PUPFL včetněochranného pásma 50 m. K dotčeným lesním pozemkům je zpracována
samostatná studie, která uvádí, že pokud budou dodrženy stanovené zásady a provedena potřebná opatření
včetněprotierozních, lze záměr doporučit. Dílčí úpravy a kácení vynucené technickými důvody se omezí na
nezbytněnutný rozsah a nedotkne se částí s vyšším rizikem ohrožení natolik, že ba se zvýšilo riziko nad
přijatelnou míru nebo víc než přiběžné těžbě.

5.2.5 Fauna
5.2.5.1 Ochrana biotopůohrožených živočichůa rostlin
Více než polovina správního území obce (jižní část) je součástí ”ptačího území Králický Sněžník” v rámci
soustavy NATURA 2000 – směrnice EU o ptácích implementovaná v českém právním řádu ve vyhl.
166/2005 Sb.. Zejména se jedná o zajištění ochrany chřástala polního (Crex crex) žijícího na podhorských
lukách. Mimo něj se zde vyskytuje řada dalších vzácných a na bytí ohrožených druhůptáků(hýl rudý –
Carpodacus erythrinus, křepelka polní – Coturnix coturnix), na okrajích lesa a v remízcích hnízdí ťuhýk
obecný – Lanius collurio, strnad obecný – Emberiza citrinella, pěnice – Sylvia sp. aj. Udával se jeřábek lesní,
v poslední doběje určen k monitorování, pěvuška podhorní je také určena k monitoringu, ale naposled byla na
Kralickém Sněžníku zastižena v r. 1973.
Značná část severních zalesněných partií obce je součástí evropsky významné lokality „Králický Sněžník“ v
rámci soustavy NATURA 2000 – směrnice EU o stanovištích. Celková plocha ptačí oblasti Kralický Sněžník
je cca 31 ha. Byla vyhlášena nařízením vlády ČR 685/2004 Sb. Hodnocená plocha je celá zahrnuta do ptačí
oblasti, tím však nejsou uvažované činnosti považovány za nežádoucí.
Zjištění obratlovci (Vertebrata)
Třída: Obojživelníci (Amhibia)Čolek horský (Triturus alpestris).Na sledované lokalitěnezjištěn. Jeho výskyt v
NPR však je v minulosti ověřen. Proto jeho výsky nasledované lokalitěnelze zcela vyloučit.

Třída: Plazi: ReptiliaZmije obecná (Vipera berus )Na lokalitězjištěna přítomnost tohoto druhu. Zjištěné
exempláře se pohybovaly v rozvolněném lesnímporostu v blízkosti lesního okraje. Sledovaná populace je
poměrněslabá což odpovídá klimatickýmpodmínkám sledovaného území.
Třída: Ptáci: Aves V tabulce v hodnocení biologického průzkumu jsou uvedeny druhy zjištěné nebo
předpokládané v posuzovaném území.
Třída: Savci: Mammalia Na lokalitěbyly nalezeny běžné druhy savců. Realizace záměru neohrozí velikost
populace těchto savcůna sledované lokalitě.

5.2.6 Nakládání s odpady
Skutečností je, že převážná většina komunálního odpadu na zájmovém území obce je skládkována, v menší
míře i spalována. K tomu by nemělo docházet zejména u nebezpečných odpadů, i když již existuje řadu
možností pro jejich využití.
Komunální (domovní) odpad je v celé obci sbírán do rozmístěných kontejnerůa odvážen firmou Technické
služby Králíky na řízené skládky. V obci jsou rozmístěny kontejnery pro sběr skla, plastůa papíru, které
vyprazdňuje rovněž fa Technické služby Králíky. Nebezpečný a toxický odpad je sbírán 2 x ročněve
sběrových dnech organizovaných obecním úřadem ve spolupráci s Technickými službami Králíky. Sběr
železného šrotu je organizován ve spolupráci s hasičským sborem. O dalším rozšíření sběru tříděného odpadu
se jedná.

5.2.7 Doprava a územní plán obce
Vzhledem k turistické atraktivitěa rekreačnímu charakteru území jsou v nástupních prostorech
sportůsituovány parkovací plochy. Tyto jsou rozmístěny při silnici III/31227 a to u hostince v jižní části obce,
dále u prodejny na obou stranách mostku, před odbočkou místní komunikace do Horní Moravy ve střední
části obce a v místěukončení silnice III/31227 v severní části obce. Z hlediska kapacity je možno považovat
za záchytná parkovištěpouze parkovištěpřed odbočkou na Horní Moravu a na konečné autobusů. Další
parkovací možnosti jsou zejména při jednotlivých hotelových objektech. V současné doběje rozšiřováno
parkování v prostoru penzionu Marcelka. V návrhu se předpokládá rozšíření parkovacích možností především
v prostorách ležících při silnici III/31227 hlavněv místech navazujících na navrhované lokality lyžařských
vleků. Ostatní nároky na odstavná stání obyvatel je nutno i nadále uspokojovat v rámci vlastních objektůči
pozemků.
S rozmístěním a kapacitami záchytných parkovišťúzce souvisí i situování lyžařských vleků. Tyto jsou v
současné doběsituovány ve dvou prostorech a to od penzionu Marcelka na Sviní horu (lokalita ”A”) v severní
části obce a ve střední části obce do prostoru Větrného vrchu (lokalita ”D”). V lokalitě”A” je navrhováno
propojení přibližovací lanovkou s parkovištěm, na níž pak navazují ostatní vleky ve vlastním lyžařském
areálu. V návrhu se předpokládá i rozšíření areálu v jeho horní části. Parkovací kapacity v nástupním prostoru
však již není možno rozšiřovat a tak je nutno využívat i další vzdálenější záchytná parkovištěpři silnici
III/31227 a využívat autobusových spojů(SKIBUS). V lokalitě”B” je na úbočí pod lesem navrhován jeden
lyžařský vlek délky asi 550 metrů. Navrhované parkovištěje situováno na plochu mezi silnicí III/31227 a
tokem Moravy ve vzdálenosti asi 200 metrů. V lokalitě”C” východněod Horní Moravy je též navrhován jeden
vlek délky asi 800 metrůs horní stanicí umístěnou pod silnicí III/31222 od Horní Lipky. To umožňuje i
umístění parkovištěpři horní stanici. U dolní stanice je parkovištěsituováno ve stráni při místní komunikaci do
Horní Moravy. V lokalitě”D” je stávající areál rozšířen o dva vleky délky asi 700-750 metrů. Pro areál se
předpokládá rozšíření stávajících parkovacích možností před mostem a naproti prodejně. Další parkovací
plochy jsou navrženy severněji při silnici III/31227. Dále se předpokládá vybudování záchytného
parkovištěpři silnici III/31227 proti přístupové komunikaci k zemědělskému areálu a to pro plné pokrytí
nárazových potřeb odstavování vozidel v hlavní turistické sezóně. To samozřejměznamená zavedení kvalitní
kyvadlové autobusové dopravy. Její zavedení by pak mohlo být předpokladem pro výraznější dopravní
zklidnění provozu na průtahu silnice III/31227 zastavěným územím obce.
Pro potřeby turistického ruchu je dále navrženo malé parkovištěu potoka na jižním okraji obce na levém
břehu Moravy v nástupním prostoru k bunkru „K5“. To by mělo být realizováno vhodnou úpravou stávající
louky.
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V celkové bilanci parkovacích ploch se vychází z kapacity stávajících parkovišťv rozsahu 10 000 m . S
ohledem na navrhovaný územní rozvoj především na úseku občanského vybavení a sportu i zařízení
cestovního ruchu a rekreace se vymezují nové parkovací plochy v rozsahu cca 17 500 m2. Celková parkovací
2
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plocha 27 500 m umožňuje parkování 1 050 osobních automobilů(po 25 m ) – tzn. 25 700 m a 20
2
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autobusů(po 90 m ) – tzn. 1 800 m . Za tohoto předpokladu lze očekávat v daném regionu až cca 4 000
návštěvníků. Ze zkušeností je možno odvodit že sportovních zařízení využije cca 80% návštěvníkůa 20% se
věnuje jiným aktivitám. Navržená sportovní zařízení jsou takové druhovosti a takových kapacit, že dovolují
jejich optimální využívání. Je samozřejmé, že využívání těchto zařízení je závislé především na klimatických
podmínkách a délce jejich provozní doby.
Vzhledem k turistické atraktivitěúzemí je jím vedena poměrněhustá síťznačených turistických pěších tras
spřevládající vazbou na prostor Kralického Sněžníku a dále i na turistické hraniční přechody do Polské
republiky. S ohledem na charakter území jsou zde situovány hraniční přechody pouze pro pěší turistiku, a to
Horní Morava – Jodlów a Kralický Sněžník – Snieźnik. Pro pěší dopravu v obci se počítá s vybudováním
alespoňjednostranného chodníku podél silnice III/31227 v části od prodejny potravin do prostoru severní části
Velké Moravy.
Dále je územím vedena základní značená cyklistická trasa a to cyklotrasa Orlické Hory, na kterou jižněod
Dolní Moravy navazuje Českomoravská trasa vedoucí směrem na Hanušovice. Pro potřeby cyklotras místního
charakteru je nutno využívat stávajících cest. Do horních partií NP je vjezd cyklistůzakázán.

5.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení
Návrh urbanistické koncepce obce ztvárněný v platném územním plánu řeší komplexněúzemní rozvoj obce
nejen z hlediska struktury osídlení daného regionu, ale i širších vazeb přírodního prostředí ve strategické
poloze hraniční oblasti České a Polské republiky. Z uvedeného pohledu jsou v konceptu územního plánu
formovány prioritní funkce, které v prvé řaděsměřují ke stabilizaci i rozvoji trvalého osídlení (bydlení a
zaměstnanost) se zdůrazněním rozvoje rekreace, cestovního ruchu a sportu jako významného ekonomického
potenciálu. Urbanistická koncepce vychází v souladu se stanoviskem obce z uplatnitelných funkčních ploch
vymezených původním Územním plánem obce (ÚPO) a z navazujících funkčních ploch tak, jak byly po
řadějednání a posuzování uplatněny obcí.
Vzhledem k tomu, že trvalé osídlení je vždy vázáno na zaměstnání a vybavení, preferuje se v Dolní
Moravěrozvoj rekreace, cestovního ruchu a sportu, pro které je třeba zajistit územní podmínky a to
vyčleněním ploch pro tato zařízení, zajištění dopravní dostupnosti, ale také parkování včetněnavazujících
služeb a vybavení (ubytování, stravování, zábava, osvěžení, zdravotní zabezpečení, servis pro motoristy a
sportovní vybavení).
Plochy sjezdových tratí – v této kategorii jsou v ÚPO vymezeny plochy pro sjezdové tratělyžařské, které
budou doplněny o nezbytné dopravní a technické zařízení a vybavení, a o další sportovní disciplíny posilující
atraktivitu střediska. Jsou vymezeny vhodné prostory pro možnou výstavbu bobové dráhy a intenzivní
provozování snowboardu.
V koncepci rozvoje obce byla vyhodnocena také variantní řešení, resp. umístění dalších vhodných ploch pro
bydlení, občanskou vybavenost, sport a zařízení dopravy (parkování, místní komunikace pro zpřístupnění
nových ploch funkčního využití), podnikání (hlavněv oblasti rekreace a cestovního ruchu). Vhodné záměry
byly zapracovány do již schválené Změny č. 1. Navrhovaný záměr je s touto koncepcí v souladu.
Urbanistická koncepce zachovává původní charakter obce s rozvolněnou zástavbou s diferenciací bydlení,
vybavenosti, podnikání, sportu a cestovního ruchu. Novou výstavbu je třeba při hmotovém a výškovém
uspořádání formovat tak, aby nebyl narušován krajinný ráz a významné panoramatické pohledy.
Závěrem lze také konstatovat, že navržený záměr je v souladu s hlavními cíli Programu rozvoje Pardubického
kraje. Jde o systémové doplnění rekreačněsportovních aktivit celého regionu, které mohou (a budou) plnit
funkci nadnárodního významu. V tomto směru je prosperita oblasti v zájmu krajůPardubického,

Královéhradeckého a Olomouckého, očekává se také významný podíl návštěvníkůz oblasti Brna.

ČÁST D

6. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
6.1 Charakteristika předpokládaných vlivůzáměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
6.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetněsociálněekonomických vlivůPřehled trvale
žijících obyvatel s výhledem do roku 2020

Počet trvale žijících obyvatel se v obci Dolní Morava v průběhu uplynulých 100 let absolutněsnížil o 609
osob tj. přibližněo 66% o proti roku 1900. Nejvýrazněji se depopulační tendence projevila mezi sčítáními v
letech 1930 a 1950, a to především vlivem válečných událostí. Mezi lety 1980 a 1991 došlo k výraznějšímu
poklesu počtu obyvatel o 12 % (39 obyvatel), poté mezi lety 1991 a 2001 počet obyvatel o 9 % (28 obyvatel)
vzrostl. S ohledem na význam obce ve struktuře osídlení Pardubického kraje zejména v oblasti cestovního
ruchu se v následujících desetiletích předpokládá výrazný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci se dle
sčítání v roce 2001 nacházelo 83 domů-z toho bylo 74 trvale obydleno a 9 neobydleno. Bytůbylo v obci 103,
z toho 91 trvale obydleno a 12 neobydleno. Ze 12 neobydlených bytůjsou 4 obydleny přechodně, 4 slouží k
rekreaci a nezpůsobilý k bydlení je 1 byt. U zbývajících 3 nebyl zjištěndůvod neobydlenosti.
Věková struktura obyvatel obce Dolní Morava se v průběhu uplynulých deseti let výraznězměnila -o 1,4
procentního bodu se zvýšil podíl osob ve věku 0-14 let, o 6,6 procentního bodu se snížil podíl osob v
poproduktivním věku a podíl osob v produktivním věku vzrostl o 5,2 procentního bodu. Hodnota indexu stáří
klesla, což ukazuje na zlepšení věkové struktury – počet dětí v populaci se mírnězvýšil. Lze očekávat, že
záměr povede ke stabilizaci pracovních míst v obci a tím k udržení odhadnutého demografického vývoje.

6.1.1.1 Zdravotní rizika
Tato kapitola shrnuje závěry hodnocení vlivu záměru z hlediska zdravotních rizik, které bylo zpracováno
držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivůna veřejné zdraví. Hodnocení je
samostatnou přílohou oznámení.
Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health risk assessment) je postup, který využívá všech dostupných
údajů(dle současného vědeckého poznání) pro určení faktorů, které mohou za určitých podmínek vyvolat
nežádoucí zdravotní účinky. Dále odhaduje rozsah expozice určitému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu
mohou být vystaveny jednotlivé skupiny dotčené populace a konečnězahrnuje charakterizaci existujících či
potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse úrovněnejistot,
které jsou spjaty s tímto procesem.
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autorizačního návodu AN/14/03 a AN/15/04 Státního
zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraněveřejného
zdraví, v platném znění.
Chemické škodliviny, prach
Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí areálu vyplývající z inhalační expozice

škodlivinám emitovaných v souvislosti s běžným provozem záměru (resp. z vytápění, provozu mechanismůa
vyvolané obslužné dopravy). Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané
lokalitěbyly výsledky modelových výstupůrozptylové studie.
Pro hodnocení zdravotních rizik byly vybrány následující látky a to na základěpředpokládaného emitovaného
množství a účinkůtěchto látek: oxid dusičitý, benzen, prašný aerosol (frakce PM10). Škodliviny -imise jsou z
venkovního ovzduší přijímány exponovanými jedinci (především inhalačně), pronikají do lidského organismu
a část vdechovaných škodlivin se vstřebává jako vnitřní dávka. Pro látky s prahovými účinky jsou stanoveny
referenční koncentrace a dávky. (U těchto látek se uvažuje s existencí prahové úrovněexpozice, pod kterou se
neočekává významný nežádoucí účinek (vlivem fyziologických adaptačních, detoxikačních a reparačních
mechanismůorganismu)). Referenční koncentrace je hmotnostní koncentrace látky v ovzduší, která při
expozici odpovídající hodnocenému intervalu pravděpodobněnezpůsobí poškození zdraví populace,
včetněcitlivých podskupin (stařía nemocní lidé, děti apod.). U některých škodlivin (prach, oxidy dusíku)
nejsou stanoveny referenční koncentrace -pro nízkou toxicitu škodliviny nebo pro nepřesnědefinovanovatelné
působení na určité systémy. Pro hodnocení zdravotních rizik jsou využívány publikované vztahy, které
vychází z epidemiologických studií a vyjadřují závislost mezi koncentrací a výskytem různých zdravotních
obtíží.
Na základěprovedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný příspěvek míry rizika nekarcinogenního
účinku posuzovaných škodlivin (oxidu dusičitého (NO2), suspendovaných částic (frakce PM10) vyvolaný
zprovozněním záměru není významný. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné studii zdravotních rizik.
Imisní příspěvek benzenu vyvolaný pouze provozem záměru (resp. obslužnou dopravou) je nízký, činí
3

tisíciny g/m . Z výpočtu míry pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomůnad běžný výskyt v populaci (tzv.
ILCR) pro inhalační expozici benzenu vyplývá, že zjištěné ILCR pouze pro příspěvek z provozu záměru bude
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o2 řády nižší než je přijatelná úroveňrizika (1 x 10 ).
Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisního příspěvku provozu záměru a byla uvažována
nepřetržitá expozice obyvatelstva těmto imisním koncentracím, čímž dochází k nadhodnocení reálného rizika.
K hodnocení rizika karcinogenního účinku benzenu byla využita jednotka karcinogenního rizika dle Světové
zdravotnické organizace (WHO) odvozená z epidemiologické studie u profesionálněexponovaných osob.
Skutečné riziko bude pravděpodobněnižší.

6.1.2 Vlivy na ovzduší a klima
Navržený záměr nebude mít podle zpracované rozptylové studie měřitelné vlivy na ovzduší a klima proti
současnému stavu. Nedojde k překročení stanoveného imisního limitu PM10 s výjimkou 24-hod imisního
limitu v zimních měsících, kdy se bude používat k vytápění kotel na dřevo. Protože ale není známa přesná
hodinová spotřeba dřeva, je výpočet zřetelněnadhodnocen. Protože v současné doběje již ve špičkách
stanovený limit překročen, nedojde ke zhoršení existujícího stavu, naopak, s největší pravděpodobností se
stav zlepší, protože bude použit nový a kvalitnější spalovací systém. Nesmí být spalováno odpadní dřevo
znečištěné např. nátěry nebo impregnacemi.
Vytápění objektu nebude významným příspěvkem ke změněklimatu. Na ovzduší nebude mít vliv ani provoz
úpravy sjezdovky rolbami nebo provoz neveřejné čerpací stanice pohonných hmot. Krátkodobý výskyt
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koncentrací benzenu kolem 0,1 µg/m při provozu rolb má omezený dosah do 50 m od zdroje. Rolby jsou
navíc provozovány výhradněv době, kdy nejsou lyžaři v areálu. Provoz je omezen na zimní období, cca do 2
hodin denně. Uvedená koncentrace je výrazněnižší než imisní limit. Z těchto důvodůnení benzen brán jako
hodnocená látka ve studii vlivu na zdraví obyvatelstva (HIA).
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že se záměrem lze vyslovit souhlas.

6.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky

6.1.3.1 Vlivy na obyvatelstvo
Pro záměr je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného záměru vyplývající z
expozice hluku ze zdrojůhluku umístěných v areálu lyžařského střediska a z vyvolané osobní a obslužné
automobilové dopravy.
Podkladem k hodnocení expozice byly výpočty hlukové studie. V této studii byla hluková zátěž modelována
pro 6 bodůu nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb (obytné zástavby) v blízkosti záměru a
vokolí příjezdové komunikace. Výstupy modelových výpočtů(celkových ekvivalentních hladin akustického
tlaku A LAeq z provozu stacionárních zdrojů, mechanismůa dopravy lyžařského střediska) jsou shrnuty v
tabulce č. 9, v hlukové studii.
Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrůjednotlivých uvažovaných zdrojůhluku a splnění
dalších předpokladůhlukové studie lze situaci charakterizovat takto:
Na základěmodelového výpočtu se vsoučasnosti celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq (tj. z
provozu stacionárních zdrojů, mechanismůi dopravy) u obytné zástavby v denní doběpohybují v rozmezí
hodnot 44,6 až 49,3 dB v zimním období a 32,5 až 40,2 dB v letním období.
Během provozu záměru v zimním období budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq dle
výpočtu dosahovat hodnot mezi 44,9 až 49,5 dB po realizaci etapy 1 a v rozsahu 43,6 až 49,5 dB po realizaci
etapy 2. Předpokládané navýšení hlukové zátěže ve srovnání s nulovou variantou bude činit v modelových
bodech cca + 0,1 dB až + 1,0 dB po realizaci etapy 1, resp. – 1,0 dB až + 0,9 dB po realizaci etapy 2.
V letním období budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq dosahovat hodnot mezi 38,8
až 46,9 dB po realizaci etapy 1 a v rozsahu 39,4 až 47,3 dB po realizaci etapy 2. Předpokládané navýšení
hlukové zátěže ve srovnání s nulovou variantou bude činit v modelových bodech cca + 4,7 dB až + 8,8 dB po
realizaci etapy 1, resp. 5,0 dB až + 9,2 dB po realizaci etapy 2.
V letním období budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq nižší než v zimním období,
ale dojde k vyššímu navýšení oproti stávajícímu stavu (nulové variantě). Je třeba ale také uvést, že pro
hodnocení expozice v letní sezóněbyla uvažována nejhorší možná varianta, čímž dochází k nadhodnocení
reálné zátěže hlukem. Využití SKI CENTRA v letním období se předpokládá pouze v omezeném rozsahu
tzn., že hladina hluku bude po většinu letní sezóny výrazněnižší.
Obecnělze konstatovat, že provoz lyžařského střediska bude vnímán subjektivně. Vnímání hluku může
ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem k areálu a dále také vztah, který k němu osoba zaujímá. Ze
srovnání výskytu nepříznivých účinkůna zdraví přirůzné intenzitěhlukové zátěže z provozu automobilové
dopravy a očekávaných hladin akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž dosahuje u modelových
bodůcelkových hladin, při kterých by u většiny exponovaných jedincůnemělo docházet k negativnímu
ovlivňování zdraví a pohody obyvatel.

6.1.3.2 Protihluková opatření
Při realizaci záměru je nutné respektovat protihluková opatření navržená zpracovatelem hlukové studie.
Skutečnou situaci z hlediska hlukové zátěže vdotčené lokalitěje třeba ověřit přímým měřením po zprovoznění
posuzovaného záměru.
Doprava -není potřeba přijímat žádná protihluková opatření.
Stacionární zdroje hluku: Sněžná děla – je navrženo, aby byl provoz v dolní části sjezdovek
organizačněomezen na nejnižší možnou míru. V případěnočního provozu by měla být od objektu chaty
Marcelka vzdálena minimálně200 m, tedy spodní části sjezdovek zasněžovat ve večerních hodinách, střední a
horní část sjezdovek lze zasněžovat i vnoční době.
Sněžné rolby – platí obdobné , co u sněžných děl. Vzduchotechnika na objektu Marcelka – v tabulce

hlukových hodnot je uvedena doporučená hodnota (v přepočtu tedy cca LpAeq ≤ 70 dB na výstupní vyústce).
Jedná se o malý zdroj hluku, který však může negativněovlivnit 3. NP nového objektu Marcelka, který má
statut chráněného venkovního prostoru staveb.
Čerpací stanice -není potřeba přijímat žádná protihluková opatření.
Sedačková lanovka – umístění pohonu ve zděném objektu je dostatečné. Výstavba sedačkové lanovky bude
jako zdroj hluku kompenzována zrušením jednoho stávajícího kotvového vleku.

6.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Uvažovaný záměr nemá žádný vliv na povrchové a podzemní vody proti současnému stavu, a to jak z
hlediska kvality, tak z hlediska množství a ovlivnění akumulace nebo CHOPAV.

6.1.5 Vlivy na půdu
Navržený záměr nebude mít vliv na půdu z hlediska změn proti současné skutečnosti. Je třeba dodržet zásady
ochrany proti erozi, a to jak vodní, tak větrné.

6.1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Uvažovaný záměr nemá žádné vlivy na horninové prostředí nebo na jiné přírodní zdroje.

6.1.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Zájmové území zasahuje do zvláštěchráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o
ochraněpřírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zájmové území se nachází v prostorách přírodních parkůve smyslu § 12 odst. 3 zák. ČNR č. 114/1992 Sb. V
širším okolí je vyhlášen přírodní park Slamník.
V nejbližším okolí zájmovém území jsou registrovány významné krajinné prvky podle § 6 zák. ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraněpřírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V nejbližším nebo ovlivnitelném
okolí zájmového území se nenalézá žádný z registrovaných VKP.
-území historického, kulturního nebo archeologického významu:Širší území obce:Celá oblast je poměrněřídce
zalidněna, zástavba je roztroušená. Proti dosavadnímu stavu nedojde kezměnám.
-území zatěžovaná nad míru únosného zatížení:Zájmové území se nachází v oblasti částečněnarušené vlivem
jednak rekreačního využívání krajiny,jednak vlivem značných problémův zemědělství. Přes uvedené
negativní vlivy lze širší okolízájmového území označit za poměrněstabilní.
V návrhu ÚP obce byl respektován Zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí, Zákon č. 114/92 Sb., o
ochraněpřírody a krajiny, Zákon č. 334/92 Sb., o ochraněZPF, Vyhláška MŽP č. 13/94 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany ZPF, Zákon 289/95 Sb., o lesích a o změněa doplnění některých zákonů(lesní
zákon) a Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 č. j. OOLP/1067/96 v platném
znění. Pro rozvoj obce jsou určeny především plochy v současnězastavěném území – SZÚO (viz platná znění
zákonů). Protože tyto možnosti jsou omezeny, bylo přistoupeno k návrhu rozvojových ploch v těsné
návaznosti na SZÚO. Lesní půda je dotčena návrhem prodloužení vleku, návrhem zvětšení ploch pro sjezdové
lyžování a vymezením prvkůúzemního systému ekologické stability (ÚSES), kde se jedná jen o určitá
omezení hospodaření, která budou upřesněna v plánech péčetěchto prvků.
Všechny plochy se nacházejí v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod „Žamberk – Králíky“, vPřírodním

parku Králický Sněžníkav Ptačím území Králický Sněžník soustavy NATURA 2000. Koncept Změny č. 1
ÚPO obsahuje doporučení směřující k minimalizaci negativních dopadůnavrhovaného řešení na krajinný ráz a
ostatní výrazné hodnoty tohoto území.
Plošněnejvětší zásahy vyvolává návrh ÚPO u rozvojových lokalit, jmenovitěpro sjezdové lyžování. Navrhuje
se zde řešení, které umožňuje poměrněvelký rozvoj při minimálním zásahu do NPR, PUPFL, ZPF a ÚSES.
Rozvoj sportovních aktivit je soustředěn do čtyřareálů(A,B,C a D). Do stávající plochy NPR zasahuje
právěčást prodlužující stávající sjezdovku z vrcholu Slamníku na Marcelku. Do PUPFL zasahují nejvíce
plochy pro výše uvedené prodloužení sjezdovky, dále plochy pro zvýšení kapacity stávající sjezdovky.
Lokalita pro lyžařskou školu nezasahuje do PUPFL vůbec, do ZPF se předpokládá zásah jen pro výstavbu
některých nezbytných doprovodných zařízení (stanice vlekůnebo lanovek se sociálním zařízením
případněobčerstvením, podpěry apod., plochy pro podpěry nejsou v tabulkách vyhodnocení uváděny, protože
se u jednotlivých podpěr jedná o plochy zanedbatelné). Výstavba další vybavenosti se předpokládá v plochách
k tomuto účelu speciálněvymezených v návaznosti na SZÚO. Sjezdové tratěmají být vytyčeny tak, aby byla
zachována zeleňmimo PUPFL v maximální míře ve vazběna bezpečnost sportovcůa rekreantů. Ponechané
skupiny dřevin se doporučuje doplnit výsadbami nad skupinami tak, aby sjezdaři byli přirozeněnaváděni do
vymezených tratí mimo tuto zeleň.
Navržený záměr není situován na parcely zemědělského půdního fondu, nebude třeba vyjmutí ze ZPF. Vynětí
zPUPFL je vněkterých částech zapotřebí, avšak nejedná se o významné ztráty. Rozšíření lesní cesty v dolní
části sjezdovky je jako přijatelné hodnoceno v šíři 15 m, skutečný návrh je jen na 12 m.
Předpokládané přímé vlivy na rostliny
Předpokládané přímé vlivy záměru na rostliny jsou dány následujícími zásahy do lokality odpovídající
charakteristice záměru:
Změna podmínek na stanovišti způsobená vykácením vzrostlých porostů. (podmínky světelné,
vlhkost, přístup k živinám)
Úprava povrchu v místěrozšíření sjezdovky. .
Zábor lesních pozemkůpro výstavbu technologie a budov.
Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny
Jako nepřímé vlivy na rostliny lze hodnotit vlivy vyvolané zvýšeným pohybem osob na spojovací sjezdovce
především v předjarním a letním období. Následkem této skutečnosti jsou zcela jiné požadavky na strategii
přežívání a rozmnožování rostlin.
Předpokládané přímé vlivy na živočichy
Předpokládané přímé vlivy na živočichy lze hledat především ve vykácení lesních porostů. Z pohledu
živočichůse jedná o relativněmalé plochy (případněúzké pásy). Pro některé druhy má význam např. urovnání
terénu (odstranění kamenů– plazi).
Další případný přímý vliv který lze zvažovat spolu s intenzifikací turistického ruchu je
noční lyžování
letní provoz na sjezdovkách (sjezdování cyklistůpo sjezdovkách, závody v letním období).
letní provoz lanovky a s tím spojené zvýšení počtu turistůpohybujících se v oblasti.
Předpokládané nepřímé vlivy na živočichy
Za nepřímé vlivy v případěorganizmůlze označit především vlivy nepřenositelné složkami životního
prostředí. Působení těchto nepřímých vlivůje vztaženo především na provoz sledovaného záměru. Vlivy
nepřenositelné složkami životního prostředí:
hluk spojený s provozem technologie
světelný smog
vibrace spojené s provozem technologie

Popis opatření navržených prevenci negativních účinků
Za nejzávažnější vlivy z pohledu sledovaných organizmůlze považovat přímé a nepřímé vlivy na
živočichy.Pro jejich zamezení jsou navrhována následující opatření:
VLIV
Úprava terénu

OPATŘENÍ
V případěrealizace průseku pro
lanovou dráhu provést úpravu
terénu pouze v místěsloupů. Ke
sloupům přistupovat od
sjezdovky. Nebudovat
přístupovou komunikaci „pod
lanovou dráhou“ tj. v souběhu
tras

POZNÁMKA
Dojde k omezení zásahu do
terénu na minimum – výskyt
zmije obecné

Noční lyžování

Doporučuje se povolit jen večerní
lyžování 18-21 hod. na omezené
části sjezdovek

Dosavadní režim

Letní provoz na sjezdovkách
Letní provoz lanovky

Nedoporučuje se povolit jiný
než zimní provoz na
sjezdovkách.
Zahájení provozu nejdříve ve
třetí dekáděčervna. Vyřešit
směrování turistůu horní stanice
lanovky.

Hluk spojený s provozem
technologie (lanovky)

Eliminaci negativních hlukových
parametrůlze navrhnout v oblasti
údržby a regulace provozu.

Významným faktorem je zde řešení
LD s podzemním pohonem a
odpojitelným režimem, tj. tichý chod,
pryžové komponenty, a pod.)

Vibrace spojené s provozem
technologie

Analogie předchozího aspektu. Typ
zařízení, technická údržba, omezení

Platí totéž co pro hluk

Řešit pohyb turistůpo
značených cestách z důvodu
dodržení ochranných podmínek
NPR

V tabulce jsou přehledněuvedeny vlivy a opatření, která odpovídající vliv omezují či vylučují podle
biologického hodnocení.

6.1.8 Vlivy na krajinu
6.1.8.1 Krajinný ráz,obecné zásady a definice
Krajina jako součást duševního bohatství člověka
A) Prostředí vnímáme všemi smysly najednou Aťmá životní prostředí jakékoliv fyzikální charakteristiky,
působí na člověka vždy celistvě. Podněty, které člověk vnímá, nejsou nikdy izolované. Prostředí, vněmž se
člověk pohybuje, vnímám všemi smysly najednou. Je nemožné, aby se prostředí vnímalo například pouze
opticky, protože zrakový analyzátor funguje v neoddělitelné vzájemnosti se všemi ostatními smysly, které má
člověk k dispozici. Někdy převládá určitá smyslová modalita, např. čich při silné vůni nebo zápachu. Zrak se
pokládá za dominantní smyslovou modalitu druhu Homo sapiens. Někteří autoři odhadují, že až 90 procent
informací okolním světěčlověk získává zrakem.
B) Habitace smyslového aparátu – přivykání na negativní vjemy Dlouhodobé působení stresujících
podnětůmá na člověka zvláštní vliv. Jakmile se podněty stávají známými, jakmile jsou stále přítomné ve
struktuře životního prostředí, lidský organismus je jakoby přestává vnímat. Zmenšuje se také úsilí
modifikovat situaci nebo z ní uniknout. Tomuto adaptivnímu procesu se v psychologii říká habitace. Habitace
smyslového aparátu je proces, kdy člověkpřestává rozlišovat signály daných smyslových modalit – přivyká si
na zprvu cizí a negativní vjemy. Tak si člověk navykne i na věci esteticky neuspokojivé, reaguje na

nějednoduchou obranou – přestává toto prostředí téměřvnímat.
C) Vliv na estetické kvality území a rekreační využití krajiny Vliv na krajinný ráz Posouzení zásahůdo
krajinného rázu se zabývá vlivy stavby či jiné změny v krajiněna její krajinný ráz. Vyhodnocuje velikost
ovlivněného místa krajinného rázu (vymezeného pomocí základních a nadřazených krajinářských celků) a
míra narušení jeho typických znaků(a tedy i vlivu na jeho stávající míru dochovanosti). Na tomto základě,
podle stanoveného stupněochrany daného místa se doporučují případné úpravy a posouzení dalšího postupu
připravované realizace.
Při hodnocení vlivu na krajinný ráz se často lze střetnout s odmítavou reakcí stávajícího obyvatelstva,
nepodloženou racionálními argumenty, avšak plynoucí z psychologicky známé obranné reakce zvané NIMBY
syndrom: „ano, ale ne teďa vedle mého dvorečku“.
Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí je dále provedeno s přihlédnutím k navrhovanému metodickému
pokynu Ministerstva životního prostředí (J.Löw a kol., 2004): Zásady posuzování ve vztahu ke krajinnému
rázu: Záměr s výrazným výškovým rozměrem – hodnotí se změna reliéfu horizontu, zastínění dosavadních
dominant, konkurence dosavadních dominant, změna barevné kompozice pohledu a pod., pokud je
umisťovaný v místěse specifickými podmínkami (dosah, viditelnost, -nelze hodnotit negativnězdůvodu, že
nebere ohled na harmonická měřítka krajiny, pokud efekty jeho realizace nelze prokazatelnězajistit v rámci již
existujících staveb v širším okolí jeho navrhovaného umístění).
Záměr s výrazným nebo nezvyklým architektonickým řešením – hodnotí se zapojení do existujících struktur a
jejich ovlivnění včetnězměn pozitivních. Při zapojení do existující výstavby se hodnotí sledování a návaznost
na existující linie a barevné plochy, soulad s existující kompozicí. Záměr plošného charakteru se hodnotí s
přihlédnutím k rozsahu záměru, charakteru a velikosti ostatních ZKC v okolí a zisk/ztráty dominantních pozic
v krajině
Při posuzování ohledu záměru stavby k existujícímu krajinnému rázu se vezme v úvahu, zda záměr obsahuje
opatření k minimalizaci negativních dopadůuvedeného typu záměru na krajinný ráz nebo se zajistí, aby
souhlas k realizaci byl vázán jejich zajištěním. Pro hodnocení se nejprve zajistí klasifikace dosavadního
krajinného rázu a případnědominantních prvkůa jevůa potom se zhodnotí vliv záměru na ně.
Pro vymezení základních krajinářských celků(ZKC), v nichž bude stavba vnímána v detailnější podobě,může
být použit vymezovací parametr maximální délky nebo plochy ZKC. Pro vnímání dálkových kulis je také
významné, jak je vůbec interiér ZKC průhledný. Z tohoto hlediska jsou důležité například neprůhledné
uzavřené lesní celky se zapojeným porostem stromův okraji horizontu nebo horizont uzavřený skalním
masivem.
Lokalitu záměru a krajinný ráz okolí lze hodnotit takto: Plocha otevřených ploch sjezdovek je díky polohové
expozici vůči uvažované stavběa pozorovateli z ní nebo z okolních lokalit v pohledovém stínu. Vztahy ZKC v
lokalitějsou vyvážené a rozměrovějsou ZKC menšího charakteru, řádověve stovkách metrů. V navrhované
lokalitěje sjezdovka zakomponována a je v harmonickém souladu s okolními lesy. Její úpravy nebudou z
hlediska krajinného rázu prakticky pozorovatelné, sjezdovka je viditelná jen ze zalesněného protisvahu
Klepého (viz fotodokumentce). Stavba Marcelky je do lesního okolí zakomponována a harmonizuje s
okolními stavbami obdobného charakteru. Nebude zde vytvořena žádná nová dominanta zdaleka viditelná,
která by narušila krajinný ráz.
Podle nové metodiky je možno vyhodnotit typické znaky krajinného rázu takto:
1.VKP – není přítomen
2.ZCHÚ –je přítomno, ale nebude dotčeno
3. Kulturní dominanty krajinyjsou jimi
dominanty výjimečné, tvoří je např. telekomunikační věže a rozhledny a starší věže kostelů,věžové
vodojemy
výrazné hrany v krajinětvoří hranice lesních porostůabřehové porosty okolo toků,
poříční nivy a rozlivové poldry, osázené stromovím,
liniové stavby s příslušenstvím
běžné typy staveb jsou stavby obytné s hospodářským zázemím, i většina veřejných staveb,
výjimečné typy staveb jsou sakrální, zámecké a velkovýrobnězemědělské a průmyslové, stadiony a p.
hladina běžné zástavby je na venkověobvyklá jedno a dvoupodlažní, ve městětřía čtyřpodlažní

střechy jsou sedlové, polovalbové i valbové v klasických sklonech, i ploché
střechy z pálené krytiny nebo plechové
běžná zástavba v centru a v centru měst má stále historický charakter,
základní půdorys běžných staveb mimo městské centrum je dvorcový, méněje zastoupen půdorys
hákový a protáhlý, četné jsou rodinné domy s volným oplocením a často s plochou střechou
běžné jsou stavby průmyslového nebo obchodního charakteru s hladkou omítkou nebo krytem z
prefabrikovaných dílců
výrazné dominantní stavby jsou např. kláštery, školy, úřady, nemocnice, zemní vodojemy, stadiony,
dopravní stavby -dálnice
městská hustá zástavba má domy činžovního typu a zástavbu sídlištního typu panelovými domy s
plochou střechou.
Hodnocená lokalita je umístěna mezi lesními pozemky a ve vazběna rekreační středisko Prometheus a další v
sousedství. S ostatními objekty v okolí vytváří nesouvislý, ale navazující komplex. V místěnejsou stavby
zemědělské velkovýroby. Pohledověje lokalita skryta a netvoří žádnou dominantu, a ani po úpravěnovou
dominantu nevytvoří.
Narušení blízkých krajinných prostorův základních krajinářských celcích:
Z dominantních prostor nebude narušen žádný. Znamená to, že vlivem záměru nebude porušen ani žádný
doprovodný znak. V bližším okolí stavby nejsou žádné ZKC s vyšším než 3. stupněm ochrany. U žádného
ZKC tak nebude významněji snížena ani míra dochovanosti, ani porušen stupeňochrany. Nelze proto záměr v
tomto prostředí považovat za nepřípustněrušivý a není třeba přijímat nápravná či omezující opatření.
Negativní vlivy záměru na stanovené charakteristiky krajinného rázu hodnoceného záměru
STANOVENÍ NEGATIVNÍCH
VLIVŮZÁMĚRU NA
STANOVENÉ
CHARAKTERISTIKY
KRAJINNÉHO RÁZU

MOŽNÉ NEGATIVNÍ VLIVY
ZÁMĚRU (NVZ)

VÝZNAMNOST
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ(VNZ-V)

1. Významné krajinné prvky

VKP není v lokalitěani v dotčeném
okolí vyhlášen

2. Zvláštěchráněná území

ZCHÚ jsou v dotčeném okolí
vyhlášena

3. Kulturní dominanty krajiny

Záměrem nevznikne nová dominanta
ani zastínění existující

X

4. Harmonické měřítko krajiny

Záměr rozsahem a velikostí odpovídá
související zástavběv krajině

X

5. Harmonické vztahy v krajině

Záměr není novým prvkem a bude
charakterověbez potíží začleněn do
existující struktury krajiny

X

kritický -významný nevýznamný
X
X

Přípustnost změn z hlediska stupněochrany krajinného rázu:
Při celkovém hodnocení přípustnosti záměru z hlediska krajinného rázu vycházíme z těchto zjištění:
funkční podstata záměru plněnaplňuje principy trvalé udržitelnosti krajiny,
záměr budoucí zástavby plněodpovídá její funkční podstatěa je tedy znakem trvalé
udržitelnosti v krajině,
záměr není situován do žádného zvláštěchráněného území z hlediska ochrany přírody a
krajiny,
záměr nenarušuje ráz žádného památkověchráněného areálu nebo objektu,

záměr není z hlediska krajinného rázu významným zásahem
Na základětěchto skutečností je možno konstatovat, že stavba bude akceptovatelná jako součást
krajiny řešeného území a lze ji z tohoto hlediska doporučit k realizaci.

6.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Uvažovaný záměr se nedotýká žádného jiného hmotného majetku a nemá vliv na kulturní památky. Obec
Dolní Morava přistoupila s ohledem na potřebu aktualizace územního plánu obce (ÚPO) ve vztahu k
prioritám Programu rozvoje Pardubického kraje a Programu rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské
hornatiny. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí byla celá řada požadavkůfyzických i právnických osob na
změnu funkčního využití území oproti platnému ÚPO. Navržený záměr je v souladu s ÚPO i zmíněnými
vyššími regionálními a nadregionálními záměry.
Záměr stavby je v souladu s požadavky Územního plánu obce Dolní Morava, vytvářípředpoklady k
zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot, které se v řešeném území uplatňují.
Jde zejména o koordinaci ve sféře životního prostředí a ochrany jeho hlavních složek: půdy, vody a ovzduší.
Hlavní cíle ÚP sledují stabilizaci trvalého osídlení preferováním funkce bydlení, zaměstnanosti a vybavenosti
v kontextu s optimálním využitím krajinných a přírodních fenoménů, které dávají řešenému území specifické
možnosti, ale také nastavují jejich nepřekročitelné meze. V koncepci rozvoje technické infrastruktury se
zdůrazňuje její funkce pro zabezpečení komplexního územního rozvoje obce, který je v kontextu s hlavními
cíli rozvoje Pardubického kraje.
Nebudou dotčeny žádné kulturní památky a nebude dotčen žádný cizí majetek.

6.1.10 Jiné vlivy
Záměrem investora je vybudování nového moderního zázemí střediska Ski centra a zlepšení podmínek pro
návštěvníky. Modernizace umožní využití SKI CENTRA v omezeném rozsahu i mimo zimní sezónu. Posílení
pohybových a relaxačních aktivit návštěvníkůje velmi významným aspektem celého záměru.
Zdravotní stav podmiňují především faktory způsobu života, ty jsou ovlivnitelné jednáním a chováním. V ČR
se projevuje trend zvyšování poruch pohybového aparátu, nárůst obezity a dalších projevůvyplývajících ze
sedavého způsobu života, proto má velký význam mimo jiné i podpora pohybových aktivit. Rozvoj turistiky,
sportovních aktivit vede k aktivnímu trávení volného času, ke zvyšování možnosti sportovního vyžití
obyvatelstva s příznivými dopady v oblasti zdraví (posiluje se většina přirozených funkcí organismu, působí
jako ochrana před nemocemi srdce a cév a před cukrovkou, zvyšuje se tělesná zdatnost, rozvíjí se koordinace,
zpevňují se kosti, pomáhá se udržovat přiměřená tělesná hmotnost aj.).
Podpora aktivního naplňování volného času je také významným preventivním opatřením k omezování vzniku
sociálně-patologických jevůve společnosti. Vliv na zdravotní stav obyvatelstva spolu sdůležitým faktorem
rehabilitace a uvolnění stresových stavůzejména v industriální společnosti zaměřené na využívání co nejvyšší
výkonnosti jedince je velmi důležitým a pozitivním vlivem celého záměru.

6.2 Komplexní charakteristika vlivůzáměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Zamýšlený záměr nebude mít další vliv na jiná území. Hlukem z dopravy zasažená populace je v
bezprostřední blízkosti poměrněmalá, řádověnejvýše desítky osob bydlících v nejbližším okolí nebo při
užívaných komunikacích. Vliv užívání komunikací se však stírá ostatními uživateli, takže reálný vliv pokud
jde o hluk a emise nebude měřitelný.
Frekvence vozidel při jedné směněna stavběv dobějejího trvání by byla asi 1 -2 vozidla za hodinu, což ve
srovnání s dosavadním provozem neznamená žádné výrazné zvýšení. Srovnání emisí z provozu na stavběs
provozem na státní silnici je naprosto jednoznačněvyznívající ve prospěch záměru, jeho zátěž bude činit jen

asi 10,6% emisí ze silnice a to jen v doběpráce.
Vliv na podzemní vody se neprojeví, protože srážkové vody budou procházet stejným profilem, jako dosud.
Povrchové vody budou odvedeny bez výraznějších potíží rovněž stejnějako dosud.
Vliv hluku a prašnosti na okolí se neprojeví, protože i během stavby budou zachovány obvodové linie
vegetace, které stavbu od okolí spolehlivěoddělí natolik, že ani nejbližší obytné objekty nebudou zasaženy
více, než dosud z existujících činností. Příspěvek prašnosti během stavby bude v okolí odstíněn existující
zelení. Činnosti spojené s těmito negativními vlivy budou navíc prováděny v poměrněodlehlém místěod
obytné zóny, takže se do obytné zóny prakticky nedostanou ani za větru. Běžněužívané mechanismy mají
hlukové parametry na takové úrovni, že nemohou obytnou zástavbu ovlivnit. V nočních hodinách na
stavběnebude žádná činnost probíhat.
Neprojeví se žádné přeshraniční vlivy stavby.

6.3 Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Jsou v zásadědvěmožná rizika: Riziko požáru zařízení nebo stroje a riziko úniku ropných látek z dopravních a
manipulačních strojů. Oběrizika jsou velmi malá a lze je snadno eliminovat provozními opatřeními, v
doběkdy budou mechanizační prostředky mimo provoz, bude pod nimi úkapová vana, která současněprověří,
zda příslušný stroj je v pořádku. Na stavběmusí být k dispozici potřebný sorpční prostředek.
Obdobněza běžného provozu bude věnována pozornost uvedeným faktorům a rolby budou parkovat v
garážích se zajištěnou podlahou. Parkovištěbude vybaveno lapolem i nadále. Povodeňv lokalitěnepřipadá v
úvahu a z nestandardních stavůhrozí již jen výpadek elektřiny, na který je lanovka vybavena nouzovým
dieselagregátem. Ten musí být pravidelněstartován a kontrolován.

6.4 Charakteristika
opatření
k
prevenci,
vyloučení,
popřípaděkompenzaci nepříznivých vlivůna životní prostředí

snížení,

6.4.1 V průběhu výstavby
V průběhu stavby bude dosavadní zeleňkácena na základěpotřebného povolení, a to postupněpodle
připravovaných etap a po dokončení stavby bude nahrazena zelení novou.
Výjezdy ze staveništěmají být vybaveny tak, aby vozidla neznečišťovala vozovku a neobtěžovala
obyvatelstvo prachem nebo blátem a emisemi. Pří výjezdu na silnici budou provedena dopravní opatření a
výjezd bude proveden podle povolovacích podmínek, pokud tak určí správce silnice. Na výjezdu ze stavby
budou vozidla trvale kontrolována z hlediska čistoty, aby neznečišťovala vozovku místní komunikace. Pokud
bude užívána vnitřní komunikace kolem hotelu Prometheus a v části kde prochází obytnou zástavbou, bude
provoz usměrněni časovětak, aby neobtěžoval bydlící návštěvníky nebo obyvatelstvo v doběnoční a o
víkendech a svátcích.

6.4.2 Návrh monitoringu negativních vlivůa návrh opatření k jejich eliminaci nebo
k jejich co nejvýraznějšímu utlumení, za provozu
Zpřehledu druhůrostlin a živočichů, kteří se vyskytují na lokalitělze usuzovat, že v případěrostlin nejcennější
rostliny nebudou zásahem dotčeny. Případněje jejich populace v takovém stavu, že její ochrana je
problematická a nebo neúčinná v podmínkách, ve kterých se vyskytují.

Vpřípaděživočichůje těžištěpřežívání populací mimo sledovanou lokalitu. Lokalita sama plní svoji funkci
trofickou. Není však výhradní lokalitou pro zdroj obživy sledovaných druhů.Případný monitorovaný stav
změny populace tak nemusí odrážet změnu stavu posuzované lokality, ale je možné tento negativní vliv
vysledovat mimo posuzovanou lokalitu. Z toho důvodu nelze sledovat negativní vlivy posuzováním stavu
populací.
Za důležité je označena pravidelná kontrola podmínek provozování areálu, podmínek provozování lanové
dráhy a případné podmínky pro provozování jednorázových akcí mimo zimní provoz areálu.
Pokud jde o ostatní složky životního prostředí, bude postačující běžný monitoring odpadních vod ve vazběna
provoz ČOV a kontrola zdrojůznečištění ovzduší – kotlůna dřevo – podle zákona o ochraněovzduší.
Po zahájení provozu lanovky bude provedeno akreditovanou měřicí laboratoří kontrolní měření hluku na
hranici chráněného venkovního prostoru.
Pravidelněbudou odebírány vzorky odpadních vod na odtoku z ČOV do vodoteče (do kanalizace) a z lapolu u
parkovištěa analyzovány akreditovanou laboratoří, v souladu s vodoprávním rozhodnutím.

6.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladůpři hodnocení vlivů
Pro odhad emisí z motorových vozidel byl použit výpočet na základěemisních standardůEURO 2003
doplněný u nákladních vozidel o měření hygienické služby v ČR. Hustota provozu na hlavní silnice je
převzata ze sčítání vozidel ŘSD v roce 2000, rozdělení na typy motorůje dle zkušenosti, protože na
místěnebylo spočteno. Pro určení emisí byly vzaty v úvahu stejné počty vozidel, jako pro hlukovou studii.
Rozptylová studie není zapotřebí, protože konfigurace terénu je velmi složitá a výsledky výpočtu stanovující
příspěvek z dílčích zdrojůjsou jednoznačněnízké. Prašnost stavby nelze předem v této studii exaktněani
modelovat, protože není znám její kvantitativní zdroj.
Odborným propočtem byly stanoveny emise ze zdroje vytápění, protože dosud nejsou k dispozici přesná čísla
stanovená projektantem. Hluková studie byla vypracována autorizovanou osobou na základěupřesněných
vstupů. Míra nejistoty výsledkůje poměrněnízká s ohledem na to, že šíření hluku ve vnějším prostředí je
ovlivněno řadou útlumových faktorů, které nelze předvídat a skutečný hluk proti výpočtu snižují. Jedná ze v
zimězejména o stav atmosféry a o kvalitu a vlastnosti sněhové pokrývky.
Hodnocení krajinného rázu je popsáno v textu, jedná se zatím o neexaktní metodu s relativněnejvětší mírou
neurčitosti, protože kriteria nejsou kvantifikovatelná. Bodový systém zde nebyl dosud zaveden, je navržen jen
pro liniové stavby. Přesto je výsledek hodnocení poměrnějednoznačný. Autor dokumentace je však oprávněn
toto hodnocení provést a sám v tomto ohledu již hodnocení prováděla vedl i diplomové práce na vysokých
školách.
Výchozí technické parametry lanovek i záboru půdy jsou spolehlivědefinovány v projektu a lze je dodržet.
Biologické hodnocení v příloze bylo vypracováno oprávněnou osobou a standardní metodikou
přírodovědného průzkumu, je uloženo v příloze. Výsledky jsou spolehlivé, shodují se s nálezem provedeným
připředběžném hodnocení pro Oznámení záměru.

6.6 Charakteristika nedostatkůve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly žádné významné neurčitosti nebo nedostatky, které by
bránily zpracování dokumentace v potřebné kvalitě. Nelze pouze kvantifikovat prašnost v období demolice a
stavby objektu Marcelka, protože k tomu nejsou podklady a nelze použít ani odborný odhad. Ostatní vstupy
se pohybovaly v úrovni obvyklé a přijatelné tolerance znalostí.

Hodnocení zdravotních rizik
Každé hodnocení zdravotních rizik je do určité míry zatíženo nejistotami, které vyplývají z použitých dat a
postupů. Tyto nejistoty je třeba mít na vědomí při dalším používání výsledkůhodnocení. Hlavními zdroji
nejistot v hodnoceném případějsou:
Absence dat o stávajícím imisním pozadí v dotčené lokalitě: do výpočtu byly zahrnuty i hodnoty
imisního pozadí (průměrné roční koncentrace) zjištěné na reprezentativní monitorovací stanici -tyto imisní
hodnoty nemusí vystihovat přesněreálnou situaci v posuzované lokalitě.
Vyhodnocení rizika karcinogenního účinku benzenu s využitím jednotky karcinogenního rizika:
jednotka karcinogenního rizika pro benzen byla odvozená z epidemiologické studie
profesionálněexponovaných osob; vycházelo se z obecné hypotézy, že neexistuje prahová hodnota, pod níž by
bylo riziko rakoviny nulové; pro extrapolaci dat z této studie do oblasti expozičních koncentrací byl použit
lineární model, který vede k nadhodnocení skutečného rizika hodnocených látek.
Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisních příspěvkůhodnocených látek z provozu
záměru a byla uvažována nepřetržitá expozice obyvatelstva těmto imisním koncentracím, čímž dochází k
nadhodnocení reálného rizika. Na druhé straněnebyl uvažován vliv pobytu osob v jiných prostředích – např.
na pracovišti (zejména při práci v riziku) apod.
Vlivy na ovzduší
Ve výpočtech rozptylové studie nebyla uvažována sekundární prašnost. Byly hodnoceny účinky jednotlivých
látek, nebylo uvažováno jejich vzájemné působení (synergistický, antagonistický účinek). Absence bližších
informací o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich velikost, doba trávená v obytné zóněa jiné
aktivity v zájmovém území) je mírněomezujícím faktorem, stejnějako funkční omezení disperzního modelu
SYMOS, kvalita dat do modelu vstupujících, meteorologické údaje a jejich platností pro modelované území
atd.
Použitá data o účincích látek, tj. nejistoty experimentálnězískaných dat, výsledkůepidemiologických studií,
chyb při stanovení doporučených – referenčních hodnot atd. jsou dána přesností zdrojů.
Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, nebyly hodnoceny nestandardní situace a havarijní stavy
(požár apod.).
Nejistoty ve stanovení a hodnocení hluku
Hodnocení nárůstu míry zdravotního rizika hluku vychází z modelových výpočtůhlukové studie, tj. z
vypočítaných hladin akustického tlaku vyvolaných provozem záměru. Odhad rizika byl proveden pro celkem
6 referenčních bodůspředpokládanou nejvyšší hlukovou zátěží.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných výpočetním
programem HLUK+, nejistot experimentálnězískaných (naměřených a odhadnutých) hodnot, nejistotami
odvozených vztahůa závislostí atd. Protože výpočtový program nepracuje s výškovou geometrií terénu, je
situace modelována v roviněa útlumy terénními zlomy jsou uvažovány pouze jako nejistota výpočtu. Program
také nereflektuje změnu odrazivosti a pohltivosti terénu v důsledku změn kvality sněhové pokrývky a sněžení
v zimě. Tato nejistota je pravděpodobněnejvětší nepřesností v celém hodnocení.
Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutněplatné vzhledem k
rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedincůa vlivem konkrétních místních podmínek.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich velikost a věková
skladba, doba trávená v obytné zóněa jiné aktivity v zájmovém území, dispoziční řešení domůa bytů).
Stejnětak ale nejsou známy podrobné údaje o budoucí populaci, která bude zařízení využívat k rekreaci a
relaxaci.
Biologické hodnocení bylo provedeno na základěceloročního sledování lokality s velmi vysokou mírou
přesnosti a spolehlivosti získaných dat. Rozptyl získaných hodnot je dán vlastnostmi organismů.

ČÁST E

7. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V zásaděnebyly předloženy varianty, protože stav řešení přestavby jiné řešení po předběžných projednáních
neumožňuje. V hlukové studii jsou jako varianty označeny etapy stavby pro srovnání s nulovou variantou,
kterou je neprovedení záměru.
Ve srovnání s takto pojatou možností variant je navržené řešení jednoznačným přínosem, poněvadž
předmětným řešením bude postupněrealizována celková modernizace stávajícího lyžařského střediska. K
nejpodstatnějším pozitivním aspektům plánované modernizace patřípředevším vybudování nového,
moderního dopravního prostředku (čtyřsedačkové lanové dráhy), která splňuje všechna kritéria, požadovaná
současněplatnou legislativou v EU. Současněbude tímto počinem přikročeno k postupnému odstraňování
zastaralých technologií, k částečnému odklizení některých zařízení a doprovodných staveb.
Bude nahrazena stávající ubytovna „U Bohouše novým typem ubytovacího zařízení, které bude svou
podobou, funkcí a posláním zapadat do celkového komplexu nověkoncipovaného střediska .
Bude nahrazen stávající objekt bufetu „U Marcelky“ za nový, multifunkční objekt, který svou polohou,
významem a objemem funkcí nahradí doposud chybějící služby v nejširším slova smyslu a navíc vytvoří
zázemí pro celou řadu významných aktivit nejen regionálního významu. V této souvislosti budou
postupnětaké odstraňovány všechny stavby dočasného charakteru a uvolněná místa tak budou
buďzakomponována do obslužného celku nebo revitalizována.
Vdůsledku realizovaného záměru bude dosaženo celé řady dalších pozitiv. Jejich přínosem bude zejména
dosažení evropských standardůbezpečnosti připřepravěosob dopravními prostředky i při využívání sjezdových
tratí. Doprovodným jevem pak bude i lepší monitoring činností a dějůvčetněkontroly koncových
produktůjednotlivých procesů.¨a tím i minimalizace rizikových faktorů.
Realizací všech uvažovaných záměrůnedojde dle dosaženého stupněznalostí a vědomostí k významným
zásahům do místních biotopů. Naopak lze v prostoru udržovaných a dozorovaných sjezdových tratí
konstatovat vznikající ostrůvky unikátního, druhověpestrého společenstva mechů, vřesůa plavuníků.,
kterébyvpřípaděnerealizace záměru opět zanikly.
Neméněvýznamným, avšak s nadčasového hlediska důležitým faktorem, musí být ta skutečnost, že v
bezprostředněnavazující blízkosti citlivého přírodního celku (NPR a její ochranné pásmo), musí fungovat
moderní, bezpečný, vůčipříroděšetrný systém a řídící subjekt. Jeho organizace a sofistikované řízení musí
zajišťovat požadavky současných trendůcestovního ruchu, smysluplné, cílené usměrňování lidských aktivit a
toků. Ty jsou v souladu s územní dokumentací a v dalších postupových krocích investora mohou být účinným
nástrojem k trvale udržitelné koexistenci člověka spřírodou a krajinou v této cenné lokalitě.

ČÁST F

8. ZÁVĚR
Posuzovaná lokalita se nachází v blízkosti, nebo zasahuje do cenných částí přírody. Jsou to Národní přírodní
rezervace Králický Sněžník, Ptačí oblast Králický Sněžník, Evropsky významná lokalita Králický Sněžníka
Přírodní park Králický Sněžník.
Posuzovaný záměr zasahuje do biotopu uvedených cenných druhůrostlin a živočichů. Žádný z prvkůzáměru
však není takového rozsahu, aby došlo k negativnímu vlivu na zjištěné populace druhů, pokud budou
dodrženy následující podmínky:
Připřípravěprůseku pro lanovku neurovnávat terén, nepřemisťovat kameny, kroměmísta výstavby
sloupů. K místům výstavby sloupůzřídit krátké dopravní tratěkolmo od sjezdovky.
Nepovolovat noční lyžování (s výjimkou regulovaného večerního do 21 hod vč. provozu lanovky), z
důvodu nadměrného hluku a světelného smogu. To platí ve zvýšené mířeo předjaří resp. závěru lyžařské
sezóny.
Nepovolovat letní sportovní soutěže a sportovní aktivity na sjezdovkách (ochrana plavuníků).
Letní provoz lanovky nepovolovat dříve než ve třetí dekáděměsíce června zejména z důvodu
zahnízdění ptáků.
Vhodným značením a orientačními tabulemi s vysvětlením nasměrovat turisty (především v letním
období) na turisticky značené cesty tak, aby omylem nevstupovali do NPR jinak než po značených cestách.

Realizovat další produkty tzv. měkké turistiky (značení resp. přeznačení tras KČT, nové programy, naučné
stezky, aj.), které ve svém důsledku odlehčí nežádoucí nárůst osob v problémových oblastech resp. zajistit
jiným atraktivním způsobem jejich přesun do nižších, méněcitlivých poloh.
Během výstavby realizovat opatření proti prášení a úletu sypkých hmot (kropení prašných povrchů,
pravidelná očista ploch staveniště).
Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení
V kotli na tuhá paliva spalovat jen materiál definovaný jako palivo v souladu s vyhláškou o
ochraněovzduší (č. 357/2002 Sb.)
V kotli nesmí být spalován dřevní odpad z obrábění po impregnaci a aplikaci nátěrových hmot.
Doprava i stacionární zdroje hluku splňují hygienické limity pro denní a při dodržení protihlukových
opatření uvedených v hlukové studii, i v noční době.
Sněžná děla a rolby – je potřebné, aby byl provoz v dolní části sjezdovek organizačněomezen na
nejnižší možnou míru. V případěnočního provozu by měla být od objektu chaty Marcelka vzdálena
minimálně200 m ⇒spodní části sjezdovek zasněžovat ve večerních hodinách, střední a horní část sjezdovek
lze zasněžovat i vnoční době.
Skutečný vliv stacionárních zdrojůhluku lze ověřit měřením v doběprovozu těchto zařízení, ale bez
přítomnosti návštěvníků, tedy před zahájením zimní sezóny, nebo ve večerních hodinách.
Skutečný vliv dopravy lze ověřit měřením v průběhu celé sezóny.
Na základězpracovaného projektu a této dokumentace je možno prohlásit, že předložený záměr je možno
spolehlivěhodnotit jako příznivý pro životní prostředí a zdraví obyvatelstva, nedojde k poškození ani
nadměrnému zatížení životního prostředí či krajinného rázu ani narušení jiných oprávněných
zájmůobčanůnebo ochrany přírody a budou splněny požadavky platných zákonů. Pro záměr je možno vydat
souhlasné stanovisko k dalšímu řízení, ve stanovisku mohou být zahrnuty podmínky, které vycházejí z této
dokumentace a případněz veřejného projednání.

ČÁST G

9. VŠEOBECNĚSROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem investora je vybudování nového moderního zázemí střediska „SKI centrum SNĚŽNÍK“ v obci
Dolní Morava, v rozsahu odpovídajícím potřebám cestovního ruchu v této oblasti. Prvním krokem je navržená
1. etapa přestavby lyžařského areálu -rekonstrukce víceúčelového objektu „Marcelka“, která je v současné
doběpřežilým a nevyhovujícím objektem s nedostatečným vybavením. Nový moderní objekt bude mít
ekologické vytápění dřevní hmotou. Bude upraveno parkovištěa okolní prostory.
Objekt Marcelky bude kompletněpřestavěn a vybaven novou technologií jak pro stravování
návštěvníkůaúčastníkůzávodů, tak pro technické zajištění závodůna jedné z nejstrmějších sjezdovek v
republice s dobrými sněhovými podmínkami. Pro vylepšení tratí budou i nadále užívána existující sněhová
děla a kúdržběsjezdovek budou sloužit dosavadní stroje.
Předmětem záměru je dále 2. etapa dostavby areálu, která spočívá ve vybudování nové čtyřsedačkové lanové
dráhy v nové, delší trase k vrcholu Sněžníku. Ta – kroměpodstatného zvýšení úrovněcelého lyžařského areálu
– umožní i využívání v průběhu letní sezóny propojením značených turistických cest vrůzných výškových
úrovních. Nová lanovka bude mít velmi podstatněsníženou hlučnost a vyšší bezpečnost v souladu s předpisy
EU. Přes 30 let stará lanovka s krátkou trasou již přestala vyhovovat a bude odstraněna. Nová lanovka bude
mít nástupištěpřímo z Marcelky. Pro úpravu trasy bude upraven lesní porost, v části trasy bude smýcen mladý
les a v dolní části bude odlesnění těžbou v malém rozsahu, po odsouhlasení se správou lesa a NPR.
V zimním období bude sloužit provoz lanovky k dopravělyžařůna vrchol sjezdovek. V letním období budou
návštěvníci, kteřípřijedou lanovkou na horní stanici, využívat pěší a cyklistické trasy, které vedou od horního
konce lanovky směrem do údolí, směrem od Králického Sněžníku, ve směrech mimo Národní přírodní
rezervaci (NPR). Cyklisté mají do NPR zakázaný přístup a tento zákaz bude dodržován, jeho plnění
kontrolováno a postihováno v případěpřekročení zákazu. Od horní stanice lanovky do údolí povede také malá
naučná stezka, vysvětlující a popularizující jak ochranu přírody, tak jednotlivé chráněné druhy. Záměr

zasahuje do okraje NPR, je také z části v ptačí chráněné oblasti a celá oblast je součástí chráněné oblasti
přirozené akumulace podzemních vod. Tyto zájmy ochrany přírody budou ve všech prvcích respektovány a
nedojde k jejich ohrožení.
Problém možného hluku z provozu lanovky bude vyřešen jejím omezeným provozem dle schváleného
jízdního řádu a večerní lyžování bude omezeno max. do 21 hodin. Podobněbude omezen provoz
mechanismůna úpravu sjezdovky (rolby, sněhová děla) tak, aby nebylo obtěžováno obyvatelstvo ani ostatní
návštěvníci.

ČÁST H

10.PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územněplánovací dokumentace
– výpis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Morava 18.10.2006
Stanovisko orgánu ochrany přírody – MÚ Králíky ze dne 18.10.2006
Datum zpracování dokumentace: 12.12.2006
Jméno, příjmení, bydlištěa telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely nazpracování
dokumentace:Ing. Jiří Klicpera CSc., oprávněná osoba k hodnocení vlivůna životní prostředí podle
zákona244/1992 a 100/2001 Sb. – číslo osvědčení 16 091/4310/OEP/92.BydlištěLázněBohdaneč, Za Školkou
647,tel +420 602 649 164 fax +420 466 921 106 E-mail: klicpera@iol.cz

Biologické hodnocení: Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý, autorizovaná osoba pro zpracování biologického
hodnocení podle §67 a podle §45i zák 114/92 Sb. č. autorizace OEKI/1595/05
Posouzení vlivu realizace záměru „Dolní Morava – SKI Areál Sněžník“ na dotčené pozemky a lesní
porosty – zpracovatel Taxonia CZ s.r.o. Praha, pracovištěOlomouc, ing. Lekeš

Hodnocení zdravotních rizik Mgr. Denisa Pelikánová, autorizovaná osoba EMPLA Hradec Králové
Hluková studie: Ing. Milan Závadský, autorizovaná osoba a Mgr. David Svoboda EMPLA Hradec Králové
Rozptylová studie: Ing. Marcela Skříčková a Ing. Vladimír Plachý, autorizovaná osoba EMPLA Hradec
Králové

Podpis zpracovatele oznámení:

10.1 Dokumenty a grafické přílohy:
A. Osvědčení způsobilosti zpracovatele dokumentace
B. Doklad o souladu záměru s územním plánem obce
C. Stanovisko orgánu ochrany přírody
Příl. 1: Propočet emisí z dopravy Příl. 2: Hlukové emise z provozu lanovky – doklad výrobce Příl. 3:
Základní mapa lesních porostůVelká Morava a Sklenné Příl. 4: Detailní mapa lesních porostních
skupin v zájmové oblasti Příl. 5: Mapa širších územních vztahůPříl. 6: Vojenská terénní mapa Příl.
7: Doprava Dolní Morava Příl. 8: Rozsah národního parku Příl. 9: Ptačí oblast a Natura 2000 Příl.
10: Chráněná ložisková území Příl. 11: Důlní díla Příl. 12: USES – nadregionální koridor Příl. 13:
Biosférické rezervace UNESCO -negativní Příl. 14: Letecká ortofotomapa – dolní část Příl. 15:
Letecká ortofotomapa – horní část Příl. 16: Fotodokumentace komentovaná Příl. 17: Další grafické
přílohy stavební situace a výkresy rekonstrukce

10.2 Samostatné přílohy a studie

Příloha 1: Souhlas obce a doklad o souladu s územním plánem Příloha 2: Stanovisko orgánu ochrany
přírody (další strany)

Příl. 3: Základní mapa lesních porostů

Příl. 4: Detailní mapa lesních porostních skupin v zájmové oblasti
Hlavní dotčený porost je pod č. 818 A,G a 819 B, D, sjezdovka (bílá) jde dále po hraněporostu 815
D,E

Příl. 5: Mapa širších územních vztahůPříl. 6: Vojenská terénní mapa

Příl. 7: Doprava Dolní Morava. Žlutěje vyznačena silnice III. třídy Příl. 8: Rozsah národního parku

Příl.9: Ptačí oblast (tmavší zelená) a Natura 2000 (světlejší zelená)

Obr. 1: Celkový zimní pohled na areál z protisvahu Klepého. Dole uprostřed je komplex
Prometheus, vpravo nad ním pod sjezdovkou Marcelka. Uprostřed svahu je vidět odlesnění těžbou a

erozní rýhy po těžbě.

Obr. 2: Dolní spojovací cesta, příjezd k lanovce. Lesní porostní skupiny 819 B 6a, 6b.

Obr. 3: Lesní porostní skupina 819 B 13/1b u cesty, v místějsou zbytky bývalé usedlosti.

Obr. 4: Lesní porostní skupina 819 D7 a D6b – skupina stromůuprostřed je ke smýcení, povede tudy
sjezd k lanovce. Je to největší dřevní hmota ke smýcení v projektu rekonstrukce.

Obr. 5: Lesní porostní skupina 8919 D 7 vlevo, jedna z dočasněrizikových.

Obr. 6: Dolní část sjezdovky se starým vlekem, nová lanovka bude po levé straně, vlevo je porost
819 B 6a, vpravo 819 D 13 a 14 .

Obr. 7: Levá dolní část sjezdovky, porost vpravo je 819 B 13 1b Obr. 8: Eroze po těžběve střední
části levé sjezdovky,“pod kolotočem“

Obr. 9: Detail potoka po těžběu levé větve sjezdovky.

Příl. 17: Další grafické přílohy:

