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1. ÚVOD 

 
Zadání 

Posudek hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 vznikl na základě objednávky 

posuzovatele dokumentace EIA Ing. Václava Obluka. Zpracoval jsem jej jako autorizovaná 

osoba pro posouzení vlivů dle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění (číslo autorizace 630/3373/04) na základě poskytnutých podkladových 

materiálů v souladu s Metodikou ministerstva životního prostředí pro hodnocení významnosti 

vlivů dle §45i zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

 

Cíl posudku 

Cílem posudku je zhodnotit předložené „naturové“ hodnocení z hlediska formálních 

náležitostí a správnosti použitých metod hodnocení, interpretace dosažených výsledků a 

formulovaných závěrů. 

 

Postup vypracování hodnocení  

Záměr "Lyžařský areál Suchý vrch - Červená Voda" spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí do kategorie II. -záměry vyžadující 

zjišťovací řízení, bodu 10.10 – Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související 

zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů. Příslušným úřadem je 

v tomto případě Ministerstvo životního prostředí. 

 

V průběhu dubna 2007 bylo společností G-Consult s.r.o. zpracováno oznámení záměru. 

Závěr zjišťovacího řízení vydalo ministerstvo životního prostředí dne 5.9.2007 a konstatovalo 

v něm, že  na základě provedeného zjišťovacího řízení  dospěl příslušný úřad k závěru že je 

nezbytné posoudit záměr v celém rozsahu. Dokumentace měla být mimo jiné dopracována o 

vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000. 

 

Dokumentace EIA byla zpracována autorizovanou osobou RNDr. Věrou Tížkovou (číslo 

osvědčení 3188/487/OPV/93) ze společnosti G-Consult s.r.o. v měsíci září 2008. Součástí 

dokumentace byla i vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 – Ptačí oblast 

Králický Sněžník a Evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice, zpracovaná Ing. Ivo 

Macharem Ph.D.  v únoru a listopadu 2007 (číslo autorizace 630/347/05). 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

 

Název záměru:  Lyžařský areál Suchý vrch – Červená voda 

 

Oznamovatel: CVS Žamberk s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 555, 564 01 Žamberk  

IČ:   27495981  

 

Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce oznamovatele:  

RNDr. Antonín FIALA Havlíčkovo nábřeží 555, 564 01 Žamberk, tel.: 

465 611 254  

 

Umíst ění stavby: Stát:    Česká republika 

Kraj:   Pardubický 

   Katastrální území: Červená Voda (kód k.ú. 620769)  

Dolní Orlice (kód k.ú. 620777) 

 

Předpokládaný termín realizace:   srpen 2009 - listopad 2010 

 

Stručný popis zám ěru: 

Plánovaný areál je situován na severovýchodním okraji obce Červená Voda a je na základě 

závěrů zjišťovacího řízení předkládán pouze v jediné variantě. Celý areál zabírá plochu 

přibližně 32,7 ha a tvořit jej bude několik provozních a funkčních celků. Technické a obslužné 

zázemí areálu zahrnuje především parkoviště pro osobní vozy a autobusy, administrativní a 

provozní budovy, akumulační nádrž na vodu, dolní stanici lanové dráhy a prostory se 

službami lyžařům tvoří jednotný komplex přibližně ve výšce 590 -600 m n.m., vesměs v 

blízkosti komunikace č. III/4314 do Horních Boříkovic. Umístění areálu do blízkosti obce 

Červená Voda vychází z požadavku na vytvoření kvalitního zázemí pro komplexní služby 

návštěvníkům této lokality a návaznost na dopravní a doprovodnou infrastrukturu. 

Nezanedbatelný bude přínos lyžařského areálu pro zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu a 

zaměstnanosti v okolní oblasti což je v souladu s koncepčními materiály kraje - Programem 

rozvoje Bukovohorské hornatiny a králické kotliny a Programem rozvoje Pardubického kraje. 

 

Vlastní lyžařský areál bude tvořit několik sjezdových tratí s délkami od 925 do 2 110 m a 

maximálním převýšením 380 m spolu s dílčími areály snowparku, babyparku a funparku. 

Osou areálu je čtyřsedačková lanovka o délce 1925 m s převýšením 380 m, kapacitou 2 400 

osob/hod a odpojitelným systémem uchycení sedaček. Zakončena je stanicí těsně pod 
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vrcholem Suchého vrchu přibližně ve výšce 994 m n.m. Vedle této hlavní lanové dráhy zde 

budou umístěny i další lyžařské vleky. Areál bude vybaven systémem technického 

zasněžování, proto je v návrhu počítáno s akumulační nádrží a rozvodnými řady v trasách 

sjezdových tratí. 

Množstvím vody a dobou, která je potřeba pro vysněžování zájmového území se zabýval 

Hošek. Uvažoval při tom o třech variantách lišících se množstvím dopravované vody do 

areálu. 

1.  -potřebné množství sněhu pro vysněžení zájmové plochy Vs = 120 000 m3  

-min. výkon ČS = dopravované množství vody do areálu Q min  = 50,0 l.s -1  

-množství vyrobeného sněhu z max. dopravené vody Vshod = 450,0 m3.hod-1  

-teoretická doba vysněžení T = 266,7 hod = 11,1 dne  

2. -potřebné množství sněhu pro vysněžení zájmové plochy Vs = 120 000 m3  

-opt. výkon ČS = dopravované množství vody do areálu Q opt  = 60,0 l.s -1  

-množství vyrobeného sněhu z max. dopravené vody Vshod = 540,0 m3.hod-1  

-teoretická doba vysněžení T = 222,2 hod = 9,3 dne  

3. -potřebné množství sněhu pro vysněžení zájmové plochy Vs = 120 000 m3  

-max. výkon ČS = dopravované množství vody do areálu Qmax = 90,0  l.s -1  

-množství vyrobeného sněhu z max. dopravené vody Vshod = 810,0 m3.hod-1  

-teoretická doba vysněžení T = 148,2 hod = 6,2 dne  

 

Pro vyrovnání přítoku vody z toku a odběru vody pro zasněžovací systém je navržena 

akumulační nádrž o využitelném objemu cca 20 000 m3, umístěná na dojezdu lyžařského 

areálu.  

1.  Při odb ěru vody pro systém Q = 50 l.s -1 a využití objemu 20 000 m3 po dobu 266,7 

hod., je nutné zajistit stabilní přítok z toku do nádrže Q = 29,2 l.s-1, aby bylo možné 

vysněžit zájmové území jednorázově.  

Vzhledem k hydrologickým datům toku Tichá Orlice se tento případ dá očekávat.  

2.  Při odb ěru vody pro systém Q = 60 l.s -1 a využití objemu 20 000 m3 po dobu 222,2 

hod., je nutné zajistit stabilní přítok z toku do nádrže Q = 35,0 l.s-1, aby bylo možné 

vysněžit zájmové území jednorázově.  

Vzhledem k hydrologickým datům toku Tichá Orlice se tento případ dá opět očekávat.  

 

3.  Při odb ěru vody pro systém Q = 90 l.s -1 a využití objemu 20 000 m3 po dobu 148,2 

hod., je nutné zajistit stabilní přítok z toku do nádrže Q = 52,5 l.s-1, aby bylo možné 

vysněžit zájmové území jednorázově.  
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Vzhledem k hydrologickým datům toku Tichá Orlice se tento případ dá zabezpečit 

pouze při aktuální dostatečné vodnosti toku. V případě nedostatku vody pro tak 

vysoký odběr bude sněžení prováděno s přestávkami na doplnění vody v akumulaci.  

 

Uvažovaná spotřeba technologické vody  

A. odběr vody z toku Tichá Orlice  

- roční spotřeba (dvě celkové vysněžení požadované plochy) 62 900 m3  

- měsíční spotřeba (jedno celkové vysněžení požadované plochy) 31 450 m3  

- týdenní spotřeba (jedno celkové vysněžení požadované plochy) 31 450 m3  

- denní spotřeba 4493 m3  

- maximální odběr 52 l.s-1  

- průměrný odběr 35 l.s-1  

 

B. odběr vody do systému  

- roční spotřeba (dvě celkové vysněžení požadované plochy) 96 000 m3  

-  měsíční spotřeba (jedno celkové vysněžení požadované plochy) 48 000 m3  

- týdenní spotřeba (jedno celkové vysněžení požadované plochy) 48 000 m3  

- denní spotřeba 7776 m3  

- maximální odběr 90 l.s-1  

- průměrný odběr 60 l.s-1  
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3. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 

 

Hodnocení vlivů záměru na lokality zahrnuté do soustavy Natura 2000 bylo vypracováno ve 

dvou samostatných dokumentacích. Obě zpracoval Ing. Ivo Machar Ph.D., jako autorizovaná 

osoba k provádění hodnocení dle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění (číslo autorizace 630/347/05). 

 

V únoru 2007 předložil posouzení vlivu záměru na Ptačí oblast Králický Sněžník. Na základě 

závěrů zjišťovacího řízení č.j.419-1/550/07-Ko ze dne 5.9.2007 bylo následně zpracováno 

posouzení vlivů na Evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice. 

 

Protože obě hodnocení byla vypracována jednou a toutéž osobou a obě hodnocení se týkají 

jediného záměru je posudek předložen na obě hodnocení současně.  

 

3.1. Hodnocení vliv ů záměru na evropsky významnou lokalitu 

V době zpracování naturového hodnocení (listopad 2007) byly již odborné veřejnosti známy 

zásady zpracování tohoto typu odborné expertizy, které byly publikovány jako metodika 

ministerstva životního prostředí k hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (listopad 

2007). Je ke škodě předloženého hodnocení, že nebyla dodržena osnova a doporučení 

vyplývající z této metodiky. 

 

Údaje o záměru 

Je uvedena stručná charakteristika záměru. Přesto že hlavním vlivem na evropsky 

významnou lokalitu je odběr povrchových vod z vodního toku Tichá Orlice není zde 

lokalizováno místo odběru (říční km) ani uvedeno jeho uvažované technické řešení. Rovněž 

postrádám předpokládanou délku odběrem ovlivněného úseku vodního toku, hydrologická 

data charakterizující vodní tok a předpokládaný zůstatkový průtok v něm v době zimních 

odběrů. Rovněž tak absentuje výška vodního sloupce v dotčeném úseku toku. (Tyto údaje 

jsou však uvedeny ve vlastní dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí). 

 

Hodnocení vlivů na evropsky významnou lokalitu a předmět ochrany 

V hodnocení je podána stručná charakteristika Evropsky významné lokality Tichá Orlice, ve 

které je předmětem ochrany populace a biotop mihule potoční (Lampetra planeri). V kapitole 

jsou rovněž uvedeny základní informace o tomto druhu – popis, nároky na biotop, apod.  
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V hodnocení ale postrádám údaje o populaci v rámci České republiky a populaci, nalézající 

se v předmětné lokalitě – početnost, trendy, zhodnocení lokální populace k populaci druhu 

na území našeho státu, zachovalost biotopů, atd.  

 

Rovněž zde absentuje popis přímo dotčeného úseku toku – morfologie, hydrologické 

charakteristiky, údaje o kvalitě vody, saprobní indexy druhu atd.. Tyto údaje jsou sice 

obsaženy v řadě dokumentů vztahujících se k záměru odběru vody z Tiché Orlice, ale zde 

měly být sumarizovány. 

 

Autor hodnocení rovněž neuvádí zda provedl terénní šetření, případně odlov pomocí 

standardních metod tak aby prokázal, či vyloučil přítomnost mihule v dotčeném úseku toku. 

Bohužel také není lokalizován výskyt nánosů, na které jsou mihule svým larválním stadiem 

vázány. Jedná se především o stanovení rizika takového snížení výšky vodního sloupce 

v důsledku odběrů, které by zapříčinilo jejich obnažení a následné promrzání.    

 

Pořadí variant z hlediska vliv ů na lokality 

Autor hodnocení neuvádí žádné varianty odběru. Z části 2. Základní charakteristika 

posuzovaného záměru předloženého hodnocení není zřejmé, s jakým množstvím vody 

odebraného z vodního toku a v jakém režimu, je následně uvažováno. Údaje o variantách lze 

získat z hydrotechnických výpočtů provedených M. Hoškem, které jsou samostatnou 

přílohou č. 11.3 dokumentace EIA. Z tohoto materiálu je zřejmé že je uvažováno se třemi 

variantami dopravovaného množství vody do areálu Q = 50 l.s-1, Q = 60 l.s-1 a Q = 90 l.s-1 za 

předpokladu zachování minimálního průtoku v toku Qmin  = Q330d = 32 l.s-1 a za předpokladu 

využití akumulační nádrže, která má vyrovnat přítok vody z toku a umožnit odběr vody pro 

zasněžovací systém.  

 

Pro hodnocení vlivu odběrů na vodní tok a jeho biotu je zásadní zachování (velikost) 

minimálních průtoků v korytě pod odběrem. Problematika minimálních zůstatkových průtoků 

ve vodních tocích byla již v minulosti řešena metodickým pokynem odboru ochrany vod 

Ministerstva životního prostředí. Účelem zásad stanovení minimálních zůstatkových průtoků 

bylo přispět k zachování základních vodohospodářských a ekologických funkcí vodních toků 

pod vodohospodářskými díly a pod odběry vod. Minimální zůstatkový průtok je přitom 

definován jako minimální průtok, který je nutno ponechat ve vodním toku v daném profilu 

nebo úseku pro udržení jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí. Pro 

vodní toky s průtokem Q355d ≤0,05 m3.s-1 je dle tohoto pokynu stanoven minimální zůstatkový 

průtok ve výši Q330d. Z tabulky č.1 je zřejmé že pro vodní tok Tichá Orlice ( s průtokem Q355d 
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= 23 l.s-1) je v místě odběru uvažováno s Q330d = 32 l.s-1. Tento minimální zůstatkový průtok 

by měl být tedy v korytě pod odběrem zachován. Autor hodnocení se však nezabývá otázkou 

zda toto množství protékající vody, které dostačuje pro zachování základních funkcí toku, je 

dostatečné pro zachování hodnot evropsky významné lokality a předmětu ochrany. Samotná 

lokalita je hodnocena z pohledu populace mihule potoční jako velmi významná a z pohledu 

zachovalosti jako dobře zachovaná (charakteristiky stanoviště jsou dobře zachovalé a 

případná obnova je spíše snadná). Zároveň není v potaz vzato doporučení metodického 

pokynu, kdy pro vodní toky s průtokem Q355d≤0,02 m3.s-1 se nedoporučuje povolovat 

nakládání s vodami umožňující odběr nebo odvádění povrchových vod během celého 

kalendářního roku.  Z tabulky č.1 je patrné, že vodní tok Tichá Orlice má mít v místě odběru 

Q355d = 0,023 m3.s-1. Průtok je tedy „těsně“ nad doporučeným limitem. Samozřejmě můžeme 

argumentovat že odběr vody nebude probíhat v průběhu celého roku, ale „jen“ v zimních 

měsících a po časově omezenou dobu. Tato argumentace ale nic nemění na skutečnosti že 

v rámci významné lokality, od které se očekává více než zachování základních funkcí 

vodního toku, má dojít k odběrům vody na samé hranici doporučených limitů.  

 

Tab. 1 M - denní průtoky (QMd) v l.s-1  

M   

30  60  90  120  150  180  210  240  270  300  330  355  364  

QMd   

339  226  171  136  111  92  77  63  52  42  32  23  18 

Tř 

 

 

III 

 

 

Kromě velikosti odběru je důležitá i doba, po kterou je realizován. Z hydrotechnických 

výpočtů vyplývá, že v 1. variantě dopravované množství vody do areálu Qmin = 50,0 l.s-1 je 

třeba uvažovat o délce cca 11 dní. V případě 3. varianty  pak s dobou cca 6 dnů pro 

vysněžení celého areálu při využití retenční nádrže. Na její napuštění (při úplném 

vyprázdnění) je možno uvažovat cca 7 dnů (při odběru Q = 32 l.s-1).   Z uvedeného je zřejmé, 

že doba odběrů v nejméně příznivém případě nepřesáhne v zimním období  18-20  dní.  

 

Zhodnocení navržených zmír ňujících opat ření 

Autor i přes výše uvedené nedostatky dobře vystihl obecné negativní vlivy, které budou 

působit v lokalitě v průběhu realizace a následného provozu areálu. Adekvátně k nim navrhl 

vhodná  obecně formulovaná  opatření, která v případě dodržení tyto negativní vlivy eliminují 

či zásadním způsobem zmírňují. Tato opatření však nejsou nijak upřesaněna, což je ve svém 

důsledku znehodnocuje. V podmínkách tak absentuje především jasné stanovení zachování 

minimálního průtoku pod místem odběru. Dále pak postrádám doporučení technického 
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řešení odběrného místa, které za každých okolností zaručí zachování stanoveného 

minimálního průtoku v toku pod odběrem (je sice uvedeno v dokumentaci EIA, ale zde mohlo 

být jako jedna z hlavních podmínek zopakováno). Tato opatření jsem tedy do podmínek 

zapracoval. 

 

3.2. Hodnocení vliv ů záměru na pta čí oblast 

Posouzení úplnosti a správnosti naturového hodnocen í 

V době zpracování naturového hodnocení nebyla ještě publikována metodika ministerstva 

životního prostředí k hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000. 

 

Z tohoto důvodu nebyla ze strany zpracovatele dodržena dnes obecně přijímaná formální 

úprava včetně členění předmětného dokumentu.  

 

Údaje o záměru 

Je uvedena stručná charakteristika záměru. V hodnocení postrádám detailnější popis 

především ve vztahu ke kapacitám (hodinové kapacity jednotlivých vleků, odběr vody pro 

technické zasněžování, …). Zcela je opomenut termín zahájení a ukončení realizace 

záměru, předpokládaná délka sezony, ve které bude zařízení provozováno, možné 

přeshraniční vlivy, atd. Pravdou ale zůstává, že většina z těchto údajů je přehledně uvedena 

v dokumentaci EIA. Vycházíme-li z předpokladu, že naturové hodnocení je přílohou 

dokumentace pak je opakování vstupních údajů v něm do jisté míry nadbytečné. 

 

Hodnocení vlivů na ptačí oblast a předmět ochrany 

V hodnocení je podána stručná charakteristika Ptačí oblasti Králický Sněžník, ve které je 

předmětem ochrany populace a biotop chřástala polního (Crex crex). V kapitole jsou rovněž 

uvedeny základní informace o tomto druhu – popis, nároky na biotop, včetně rozšíření 

v Evropě i na území naší republiky. Nastíněny jsou i trendy ve vývoji evropské populace. 

Zároveň je uveden odhad počtu hnízdících párů v rámci předmětné ptačí oblasti. Přesto, že 

od roku 1995 probíhá na jejím území pravidelný monitoring chřástala polního zajišťovaný 

Českou společností ornitologickou, nejsou jeho výsledky v hodnocení uvedeny. To je dle 

mého názoru škoda. Není tak zřejmé zda druh z území postupně mizí či naopak početnost 

populace vzrůstá. 

 

Autor hodnocení vycházel jednak z údajů obsažených v biologickém hodnocení, které 

zpracoval J. Veselý (2007), jednak z vlastního terénního průzkumu. Na lokalitě byl prokázán 

výskyt jednoho tokajícího samce a pravděpodobně zde tak hnízdil 1 pár chřástalů. Dle autora 



Lyžařský areál Suchý vrch – Červená voda 
Posudek hodnocení dle §45i zákona č.114/1992 Sb.  

 
Ecological Consulting a.s. 

www.ecological.cz 

12

hodnocení je to méně než 1% celé dnešní populace ptačí oblasti. Tato hodnota tak není 

z hlediska ochrany populace druhu na území Králického Sněžníku poměrně významná. 

S tímto závěrem je možné se ztotožnit.  

 

Pořadí variant z hlediska vliv ů na lokality 

Původně byl záměr předložen ve čtyřech variantách lišících se počtem a délkou vleků a na 

ně navazujících sjezdových tratí. V rámci naturového hodnocení byla zhodnocena pouze 

varianta jediná označovaná jako „optimum“. Důvodem pro tento postup byly výsledky 

biologického hodnocení (Veselý 2007) a invariantní zpracování v rámci dokumentace EIA.  

 

Zhodnocení navržených zmír ňujících opat ření 

Autor rovněž velmi dobře vystihl negativní vlivy, které budou působit v lokalitě v průběhu 

realizace a následného provozu areálu. Adekvátně k nim navrhl vhodná organizačně 

technická opatření, která v případě dodržení, ve většině případů tyto negativní vlivy eliminují 

či zásadním způsobem zmírňují. K této části hodnocení tak nemám výhrady. 
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4. ZÁVĚR 

 

V závěru obou hodnocení je konstatováno že záměr nebude mít negativní vliv na území a 

předmět ochrany, za předpokladu dodržení limitujících podmínek. S tímto je možno 

souhlasit. Limitující podmínky byly dále v posudku rozpracovány a některé z nich 

kvantifikovány. 
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5. NÁVRH STANOVISKA 

 

Souhrnná charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na životní prost ředí 

z hlediska jejich rozsahu a významnosti 

 

Evropsky významná lokalita Tichá Orlice 

Biotop mihule nebude realizací investičního záměru výrazně narušen. Geomorfologická 

konfigurace břehů a dna řeky zůstane zachována v dnešním stavu. Negativně by se na této 

skutečnosti mohli projevit především splachy skrývkových zemin v případě jejich 

nevhodného uložení v blízkosti břehů vodního toku. V případě dodržení dále doporučených 

opatření je však toto riziko eliminováno. 

 

I když druh snáší díky svým specifickým životním nárokům krátkodobé znečištění lépe než-li 

rybí obsádka, může být v případě havárie (např. únik PHM do vodního toku) nebo jiné 

události, jeho populace dotčena. Z tohoto důvodu jsou navržena opatření snižující míru rizika 

spojeného s tímto nestandardním stavem. 

 

Na předmět ochrany může mít negativní vliv odběr vody z vodního toku v průběhu zimního 

období. V případě vysokých odběrů, kdy by docházelo k promrzání dna, především pak 

v místech nánosů na které je vázán výskyt larválních stadií mihule, by mohl být dopad na 

lokální populaci v dotčeném úseku vodního toku významný. Z tohoto důvodu je stanovena 

podmínka minimálního zůstatkového průtoku s podmínkou zachování průměrné výšky 

vodního sloupce v místech nánosů 20 cm. 

 

Ptačí oblast Králický Sn ěžník 

Negativní vliv výstavby uvažované infrastruktury, sjezdovky a parkoviště na populaci 

chřástala polního je možné vyloučit časovým (termínovým) nasměrováním veškerých 

stavebních aktivit na lokalitě do doby, kdy populace chřástala polního nemůže být výstavbou 

přímo ovlivněna, tj. mimo dobu výběru hnízdního revíru po příletu ze zimoviště, hnízdění a 

počátku období výchovy mláďat.  

 

Negativní vliv plánovaného záboru biotopu chřástala polního na lokalitě stavebními objekty je 

zcela zanedbatelný a nebude mít na hnízdící populaci chřástala polního v ptačí oblasti 

významně negativní vliv. 

Letní provoz sportovních, stavebních nebo údržbových aktivit v lokalitě v době od konce 

dubna do konce července (např. pohyb návštěvníků a pobíhání psů po louce, míčové hry na 
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louce apod.) je třeba důsledně vyloučit, aby nedocházelo k případnému vyrušování 

hnízdících chřástalů v okolním území. Přípustný je pouze provoz lanovky a obsluha její 

nástupní stanice. Tato aktivita nebude mít na hnízdící chřástaly polní v dotčené lokalitě 

významně negativní vliv. 

 

Je potřebné, aby management trvalých travních porostů v lokalitě byl přizpůsoben potřebě 

ochrany populace chřástala polního (posun termínu první seče nebo zahájení pastvy trvalých 

travních porostů nejdříve od poloviny srpna). 

 

Návrh opat ření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci nep říznivých 

vliv ů záměru na životní prost ředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor 

vliv ů na životní prost ředí 

 

Evropsky významná lokalita Tichá Orlice 

1. Před realizací záměru provést zmapování říčních nánosů včetně ichtyologického 

průzkumu zaměřeného na výskyt mihulí v dotčeném úseku toku. Tento průzkum 

zopakovat po uvedení areálu do provozu včetně vyhodnocení případných změn. 

2. Při realizaci nesmí dojít ke změně geomorfologie říčního dna řeky Tichá Orlice, která 

by vedla ke ztrátě přirozeného charakteru říčního toku. 

3. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku únikem závadných látek ve 

smyslu vodního zákona, vč. stavebních materiálů, PHM a pod.  

4. V břehových partiích vodního toku Tichá Orlice nezřizovat zařízení staveniště. 

5. Po ukončení stavebních prací budou plochy v okolí stavby rekultivovány a terén 

neodkladně upraven. Zbývající plochy budou uvedeny do původního stavu. Zařízení 

stavenišť i jiná navazující nepotřebná zařízení budou odstraněna. 

6. Zachovat minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Tichá Orlice ve výši Q330, 

při zachování průměrné výšky vodního sloupce v místech nánosů 20 cm. 

7. Odběrné místo konstruovat tak, aby nebylo možno odebírat více vody z vodního 

toku než-li bude předepsaný povolený odběr. 

 

Ptačí oblast Králický Sn ěžník 

1. Veškeré stavební a s realizací záměru spojené aktivity na lokalitě nesmějí probíhat 

v termínu od 20. dubna do 31. srpna příslušného kalendářního roku. 

2. Letní provoz sportovních a volnočasových aktivit v lokalitě (např. pohyb návštěvníků a 

pobíhání psů v trvalých travních porostech) stejně tak jako technické zásahy spojené 

s údržbou areálu (terénní úpravy, sečení travních porostů) jsou vyloučeny od  20. 
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dubna do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Toto omezení se netýká běžného 

letního provozu lanovky a obsluhy dolního nástupního místa lanovky. 

3. Management trvalých travních porostů v lokalitě bude přizpůsoben potřebě ochrany 

populace chřástala polního (posun termínu první seče nebo zahájení pastvy trvalých 

travních porostů nejdříve od poloviny srpna). 

 

Pořadí variant 

K realizaci je doporučena pouze jediná pro sjezdové tratě vyhodnocená varianta - „optimum“ 

doplněná o podmínku zachování průtoku Q330d v toku Tichá Orlice pod odběrem pro účely 

zasněžování.  
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6. LITERATURA A POUŽITÉ PODKLADOVÉ MATERIÁLY 

 

Autor uvádí použité podklady. Z hlediska zpracovatele posudku je možné je považovat za 

dostačující v případě hodnocení vlivů na ptačí oblast. V případě hodnocení vlivů na evropsky 

významnou lokalitu měli být tyto podklady rozšířeny přinejmenším o metodický pokyn 

ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve 

vodních tocích a o technické podklady vztahující se ke konstrukci odběrného místa a 

hydrotechnickým výpočtům. Zároveň měl být proveden terénní průzkum zamřený na 

prokázání/vyloučení výskytu mihule potoční v dotčeném úseku vodního toku a lokalizaci 

náplavů, na které jsou vázány její larvální stadia. 
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7. PŘÍLOHY 

 

Hodnocení obsahují vždy kopii dokladu o autorizaci zpracovatele hodnocení a příslušné 

nařízení vlády, kterým byla vymezena ptačí oblast nebo evropsky významná lokalita. 

K přílohám není ze strany zpracovatele posudku připomínek. 

 

Hodnocení obsahuje v případě ptačí oblasti  několik mapek zařazených přímo do textu. Tyto 

mapky jsou různé kvality a údaje v nich nejsou zcela čitelné (např. mapa č.2 – výskyt 

chřástala polního na posuzované lokalitě v r.2006). Vhodnější by bylo vložit mapky jako 

přílohu ve formátu A4. Zároveň absentuje mapa širších vztahů, která by dokumentovala 

návaznost lokality např. na další naturové plochy v okolí, či její situování ve vztahu 

k lidkským sídlům či významným liniovým dopravním stavbám v jejím okolí. 

 

V případě evropsky významné  lokality není uvedena jediná mapa, která by umožnila 

základní orientaci. Zároveň nejsou uvedena hydrologická data vztahující se k vodnímu Tichá 

Orlice.  

 

U obou hodnocení absentují obrazové přílohy, které by dokladovali stav lokalit v době 

zpracování příslušných hodnocení. Tyto přílohy nejsou samozřejmě povinné, ale mohly 

zvýšit vypovídací hodnotu předložených hodnocení. 
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