
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 00 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65 

V Praze dne 3. 4. 2009 
Č.j.: 17563/ENV/09 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

I. Identifikační údaje 
Název záměru: Lyžařský areál Suchý vrch – Červená Voda 
Kapacita (rozsah) záměru: Lyžařský areál se zázemím s celkovou plochou 34,535 ha 

(lyžařský areál 31,525 ha, technické a provozní zázemí včetně 
akumulační nádrže a parkoviště 3,01 ha). 

 Lyžařský areál je tvořen v preferované optimální variantě třemi 
sjezdovými tratěmi: č. 1 (délka 2046 m, šířka 35 – 45 m v lesním 
porostu a 50 m na lučním porostu), č. 2 (délka 1370 m, šířka 35 – 
45 m v lesním porostu a 45 – 100 m na lučním porostu) 
a č. 3 (délka 924 m, šířka 50 m na lučním porostu), doplněnými 
propojkou tratí č. 1 a č. 2 - spojovací tratí č. 1a  (délka 457  m, 
šířka 50 m v lesním porostu). Součástí areálu je dále snowpark 
(délka 280 m), funpark (délka 283 m) a babypark (délka 131 m). 
Osou areálu je čtyřsedačková lanovka o délce 1925 m a kapacitě 
2400 osob/hod, která je zakončena pod vrcholem Suchého vrchu 
ve výšce cca 994 m. Vedle hlavní lanové dráhy budou umístěny 
další lyžařské vleky, a to dvoumístný u sjezdové trati č. 3 (délka 
963 m a kapacita 1200 osob/hod) a jednomístný u funparku 
(délka 259 m a kapacita  500 osob/hod) a babyparku (délka 115 m 
a kapacita 500 osob/hod). U babyparku bude instalován lyžařský 
koberec a dopravní pás o délce 63 m a kapacitě 1000 osob/hod. 

 Technické a provozní zázemí areálu zahrnuje polozapuštěný 
dvoupodlažní objekt sportovně provozního zázemí v okolí 
nástupní stanice lanové dráhy ve výšce 590 – 600 m, parkoviště 
(kapacita 460 míst pro osobní automobily a 15 míst pro autobusy) 
a systém zasněžování s akumulační nádrží na vodu o objemu 
22 000 m3. 

 Dopravně je areál napojen na stávající silnici III/4314 mezi obcí 
Červená Voda a Horní Boříkovice. 

Umístění záměru: kraj:   Pardubický 

 obec:   Červená Voda 

 k.ú.:   Červená Voda, Dolní Orlice  



Záměr je navržen na severozápadním okraji obce Červená Voda, 
na východním svahu Suchého vrchu, od jeho vrcholu k obci 
Červená Voda.  

Obchodní firma  
oznamovatele:  CVS Žamberk s. r.o. 

IČ oznamovatele: 27495981 

Sídlo oznamovatele: Havlíčkovo nábřeží 555 
 564 01 Žamberk  

II. Průběh posuzování 
Zpracovatel oznámení:  RNDr. Věra Tížková 
 osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3188/487/OPV/93 

Datum předložení 
oznámení: 3. 7. 2007 

Zpracovatel dokumentace: RNDr. Věra Tížková 
 osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3188/487/OPV/93 

Datum předložení 
dokumentace: 10. 9. 2008. 

Zpracovatel posudku: Ing. Václav Obluk 
 osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 

Datum předložení posudku: 26. 1. 2009 

Veřejné projednání: Od konání veřejného projednání bylo upuštěno podle § 9 odst. 9 
zákona.  

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

• Oznámení uvažovaného záměru bylo příslušnému úřadu předloženo 18. června 2007. 
• Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 5. 9. 2007 vydáním závěru zjišťovacího řízení 

s tím, že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 k cit. zákonu 
je třeba dopracovat podle obdržených připomínek. 

• Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí byla předložena dne 10. 9. 2008. 
• Vyhotovený posudek byl předložen dne 26. 1. 2009. 

Závěry zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 

podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve 
variantě „optimální“ za respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku. 

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky 
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

 Vlivy záměru „Lyžařský areál Suchý vrch – Červená Voda“ na životní prostředí 
a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.  

 K oznámení záměru, dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí ani k posudku 
o vlivech záměru na životní prostředí nebyla obdržena vyjádření veřejnosti, občanských 
sdružení ani obecně prospěšných společností ve smyslu § 23 odst. 9 zákona.  
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Přehled obdržených vyjádření k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
a k posudku o vlivech záměru na životní prostředí je patrný z následujícího bodu tohoto 
stanoviska.  

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

• Obec Červená Voda 
• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích  
• Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody 

III. Hodnocení záměru 
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti 

Posuzovaný záměr „Lyžařský areál Suchý vrch – Červená Voda“ představuje 
výstavbu lyžařského areálu s příslušným zázemím, který je prioritně určen pro nabídku 
zimních sportovně rekreačních aktivit s tím, že v letní sezóně se uvažuje pouze s provozem 
lanovky. Účelem záměru je umožnit rozvoj sportovně rekreačních aktivit v širším okolí obce 
Červená Voda, které přinesou i vznik nových pracovních příležitostí s příznivými sociálně 
ekonomickými vlivy v souladu s rozvojovými koncepcemi obce a ve shodě s Programem 
rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny, který v celé oblasti akcentuje výrazné 
předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu s podmínkami  vhodnými především pro 
rozšíření nabídky zimních sportů, a Programem rozvoje Pardubického kraje, který tento trend  
rovněž sleduje a v rámci vymezení regionů pro soustředěnou podporu za hospodářsky 
problémový region pro soustředěnou podporu vyhlašuje i územní obvod obce s rozšířenou 
působností Králíky (5 obcí – Červená voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov).  

Ve smyslu strategie udržitelného rozvoje, tj. vyvážení environmentálního, sociálního 
a ekonomického aspektu rozvoje, došlo v rámci procesu posuzování podle zákona 
k významným posunům z hlediska ochrany životního prostředí, neboť došlo nejen k redukci 
záměru vyúsťující do invariantního řešení záměru ve variantě optimální, ale i k definování 
celé řady omezujících podmínek v rámci přípravy, realizace a vlastního provozu lyžařského 
areálu.  

Za předpokladu realizace opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví 
rezultujících z procesu posuzování podle zákona, zejména opatření souvisejících s ochranou 
přírody a ochranou vod, budou z komplexního pohledu vlivy posuzovaného záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné. 

Realizace záměru prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní horninové prostředí, 
ovzduší, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, ovlivní sice živočichy 
a rostliny, ekosystémy, půdu, vodu, akustickou situaci a krajinu, avšak z hlediska posouzení 
významnosti vlivů ve vazbě na opatření k ochraně životního prostředí nevýznamným 
způsobem, který se promítá i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví. 

Vliv záměru na Ptačí oblast Králický Sněžník soustavy Natura 2000, kde je 
předmětem ochrany populace a biotop chřástala polního (Crex crex), a vliv záměru na 
Evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice soustavy Natura 2000, kde je předmětem ochrany 
populace a biotop prioritního evropsky významného druhu živočicha mihule potoční 
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(Lamperta planeri), byl řešen v rámci dílčího posouzení Naturového hodnocení 
v dokumentaci „Lyžařský areál Suchý vrch – Červená Voda – Posudek hodnocení vlivu 
záměru na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast dle § 45i zákona č. 114/192 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění“  (RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, listopad 
2008),  který je uveden v příloze posudku.  

Ve shodě se závěry hodnocení vlivů záměru na příslušné předměty ochrany Ptačí 
oblasti Králický Sněžník a Evropsky významné lokality Tichá Orlice v dokumentaci je 
v dílčím posouzení Naturového hodnocení v dokumentaci  uvedeno následující. 

1. Evropsky významná lokalita Tichá Orlice 
Biotop mihule potoční nebude realizací investičního záměru výrazně narušen. 
Geomorfologická konfigurace břehů a dna řeky zůstane zachována v dnešním stavu. 
Negativně by se na této skutečnosti mohly projevit především splachy skrývkových 
zemin v případě jejich nevhodného uložení v blízkosti vodního toku. V případě 
doporučených opatření je však toto riziko eliminováno. 

I když druh snáší díky svým specifickým životním nárokům krátkodobé znečištění lépe 
nežli rybí obsádka, může být, v případě havárie (např. únik PHM do vodního toku) 
nebo jiné události, jeho populace dotčena. Z toho 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 
potoční, by mohl být dopad na lokální populaci v dotčeném úseku vodního toku 
významný. Z toho důvodu je stanovena podmínka minimálního zůstatkového průtoku 
s podmínkou zachování průměrné výšky vodního sloupce v místech nánosů 20 cm. 

2. Ptačí oblast Králický Sněžník  
Negativní vliv výstavby uvažované infrastruktury, sjezdovky a parkoviště na populaci 
chřástala polního je možno 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 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). 

Pokud jde o sociálně ekonomický aspekt záměru, jeho realizace přispěje k zajištění 
sociálně ekonomického rozvoje oblasti, která se potýká s nedostatkem pracovních příležitostí 
s přímým dopadem na sociálně ekonomickou úroveň obyvatelstva. V případě realizace 
záměru a dalšího vyváženého rozvoje služeb orientovaných na rozvoj rekreace a cestovního 
ruchu, resp. sektor trávení volného času, je možno očekávat vznik nových pracovních 
příležitostí, zvýšení příjmů a životní úrovně v oblasti, tj. příznivý sociálně ekonomický vliv na 
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obyvatelstvo. Příznivý vliv je možno očekávat i ve vztahu k rozšíření nabídky trávení volného 
času pro místní obyvatele.  

Technická řešení výstavby, způsob provozování areálu a navrhovaná opatření, resp. 
podmínky, rezultující z procesu posuzování podle zákona zmírňují a kompenzují nepříznivé 
vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování podle zákona je 
zřejmé, že problematika nepříznivých přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny 
nepříznivé přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. V daném případě lze 
naopak z hlediska rozšíření nabídky trávení volného času očekávat příznivý vliv na obyvatele 
Polské republiky, kteří budou moci využívat služby lyžařského areálu. 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde 
o znečišťování životního prostředí 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení se s ohledem na 
požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy 
záměru pro následná řízení k povolení předmětného záměru, a to i na základě výsledků 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona. 

Technická řešení výstavby, způsob provozování areálu a navrhovaná opatření, resp. 
podmínky rezultující z procesu posuzování, zmírňují a kompenzují nepříznivé účinky záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na 
životní prostředí 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující 
z procesu posuzování podle zákona jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska 
k posouzení vlivů provedení záměru „Lyžařský areál Suchý Vrch – Červená Voda“ na životní 
prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.   

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření 
považovat zejména podmínky týkající se ochrany přírody a ochrany vod. 

Ve vztahu k Ptačí oblasti Králický Sněžník soustavy Natura 2000, kde je předmětem 
ochrany populace a biotop chřástala polního (Crex crex), je třeba respektovat následující 
zmírňující opatření:  

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. 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). 
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Ve vztahu k Evropsky významné lokalitě Tichá Orlice soustavy Natura 2000, kde je 
předmětem ochrany populace a biotop prioritního evropsky významného druhu živočicha 
mihule potoční (Lamperta planeri),  je třeba respektovat následující zmírňující opatření:  

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. stavebního materiálu, PHM apod.    

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 
staveniště i jiná navazující nepotřebná zařízení budou odstraněna.    

6. Zachovat minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Tichá Orlice ve výši Q330d, 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 
nežli bude předepsaný povolený odběr. 

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Stanovení pořadí variant řešení záměru je bezpředmětné, neboť záměr je v rámci 
dokumentace řešen invariantně (v dokumentaci byl oproti oznámení záměru, ve kterém byly 
předloženy 3 varianty řešení záměru, hodnocen již pouze invariantní záměr ve variantě 
optimální, která je výsledkem průběhu procesu posuzování podle zákona.  

Vypořádání vyjádření k oznámení 

 V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad ve fázi oznámení záměru 
celkem 5 vyjádření dotčených správních úřadů. Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení 
nebyla doručena. 

 Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny v závěru 
zjišťovacího řízení (Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI, č.j.: 419-
1/550/07-Ko ze dne 5. 9. 2007) a současně v tomto stanovisku příslušného úřadu. 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci 
 K dokumentaci bylo doručeno příslušnému úřadu 6 vyjádření dotčených správních 
úřadů a 1 vyjádření dotčeného územního samosprávného celku. Vyjádření veřejnosti ani 
občanských sdružení nebyla doručena. 

Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vyhodnoceny a vypořádány 
v posudku.  

Vypořádání vyjádření k posudku 
V zákonném termínu obdržel příslušný úřad celkem 6 vyjádření dotčených správních 

úřadů a jedno vyjádření dotčeného územního samosprávného celku. Vyjádření veřejnosti ani 
občanských sdružení nebyla doručena. 

Obec Červená Voda 

Podstata vyjádření 

Obec uvedený záměr jednoznačně podporuje. 
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Podstata vyjádření 

a) Z hlediska orgánu státní správy lesů se požaduje následující: 

1. U opatření ke zmírnění negativního dopadu odlesnění je třeba konkretizovat, kdo 
bude mít povinnost případná kompenzační opatření a navrhovaný monitoring 
lesních škůdců na vzniklých porostních stěnách provést, resp. kdo ponese finanční 
náklady spojené s realizací těchto kompenzačních opatření. 

2. Požadované odsouhlasení výsledného řešení s ohledem na úpravu sjezdové trati 
č. 2, které je doloženo jako příloha posudku, je třeba doplnit (formu parafování bez 
uvedení jména podepisované osoby v mapovém zákresu a bez uvedení alespoň 
dotčených porostních skupin není možné považovat za prokázaný souhlas 
odpovědného zástupce podniku Lesy České republiky s.p.). 

b) Z hlediska orgánu státní správy myslivosti sděluje, že ve vztahu k podmínkám II.11 
a II.12 návrhu stanoviska (tj. podmínky č. 42 a 43 tohoto stanoviska) je třeba uvést, 
kdo bude mít povinnost případná kompenzační opatření realizovat, popř. kdo ponese 
náklady s jejich realizací. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku 

ad  a) K jednotlivým požadavkům se  uvádí následující. 

1. Stanovisko, včetně podmínek stanoviska, je vydáváno oznamovateli záměru, který 
proto musí plnění podmínek zajistit. Podmínky č. 41, 56, 57, 64 a 65 tohoto 
stanoviska jsou formulovány vůči oznamovateli záměru zcela transparentně (č. 41 
„Ke kompenzaci za odlesnění provést nebo jednorázově financovat …“; č. 56 „Při 
provozu na sjezdových tratích zabezpečit …“; č. 57 „Při údržbě sjezdových tratí a 
lanové dráhy zamezit …“; č. 64 „V dohodě s lesní správou zajišťovat …“; č. 65 
„Zajistit posílení monitoringu …“). 

2. Požadavek je akceptován. Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek tohoto 
stanoviska.  

ad  b) Stanovisko, včetně podmínek stanoviska, je vydáváno oznamovateli záměru, který 
proto musí plnění podmínek zajistit. Podmínky č. 42 a 43 tohoto stanoviska jsou 
formulovány vůči oznamovateli záměru zcela transparentně (č. 42 „Ke 
kompenzaci vlivů na zvěř zřídit …“; č. 43 „Zajistit přemístění …“). 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Podstata vyjádření 

a) Do mapového podkladu zakreslit výpočtové body č. 1 a 2 řešené v hlukové studii 
a legendu či textovou část opravit podle skutečnosti (sjezdovky č. 4 a 5). 

b) Do podmínek pro fázi přípravy záměru zahrnout podmínku k provedení sčítání 
současné intenzity dopravy a složení dopravního proudu po silnici III. třídy v zimním 
období v době denní, tj. od 6.00 do 22.00 hodin a výpočtu hlučnosti. 

c) Do podmínek pro fázi provozu doplnit: 

1. V podmínce III.9 (tj. podmínka č. 54 tohoto stanoviska) doplnit pro noční 
zasněžování vzdálenosti 150 m na řadu 1 a 500 m na řadu 2 od zalesněného úseku 
sjezdovky. 

2. Ve zkušebním provozu lyžařského areálu provést sčítání intenzity dopravy 
a složení dopravního proudu po silnici III. třídy v zimním období v době denní, tj. 

 7



od 6.00 do 22.00 hodin, výpočet hlučnosti a porovnání se stavem před realizaci 
záměru. V případě potřeby dodatečně realizovat protihluková opatření (výměna 
oken podle zmapování jednotlivých chráněných objektů). 

3. Ve zkušebním provozu lyžařského areálu provést měření hlučnosti ze všech 
stacionárních zdrojů (provoz lanovek, zasněžovacího systému, rolby, parkoviště) 
v chráněném venkovním prostoru staveb (nejexponovanější místa obytné 
zástavby). 

4. Na základě výsledků měření hlučnosti zpracovat provozní řád lyžařského areálu, 
který bude předložen KHS ke schválení. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku 

ad  a) Požadavek je akceptován. Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek tohoto 
stanoviska.  

ad  b) Požadavek je akceptován. Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek tohoto 
stanoviska.   

ad  c) Jednotlivé požadavky jsou akceptovány. Relevantní opatření jsou zahrnuta do 
podmínek tohoto stanoviska. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 

Podstata vyjádření 

a) Oddělení ochrany vod sděluje, že k záměru nemá připomínky za podmínky 
respektování opatření stanovených v dokumentaci záměru. 

b) Oddělení ochrany přírody sděluje, že nadále zastává názor, že zájem na výstavbě 
záměru není veřejný zájem výrazně převyšující veřejný zájem ochrany přírody, který 
je zakotven v právním řádu ČR. Zároveň však uvádí, že rozhodnutí o tom, který 
z těchto zájmů je vyšší, ČIŽP nepřísluší. 

c) Odbor ochrany lesa konstatuje, že záměr bude mít výrazně negativní vliv na stabilitu 
lesa v předmětném území. Požaduje posílit monitoring kůrovců v nově vytvořených 
porostních stěnách. 

d) ČIŽP dále požaduje v rámci souhlasného stanoviska uvést následující podmínky. 

1. Přesně specifikovat plochy záboru PUPFL (zejména p. č. 2524/1 v k. ú. Červená 
Voda) s cílem zábory minimalizovat. 

2. Upravit technické řešení v horní části areálu s ohledem na snížení záboru PUPFL 
o 1 ha u sjezdové trati č. 2 a zejména redukci počtu sněžných děl. 

3. Při realizaci záměru striktně dodržovat vyznačené hranice záboru a minimalizovat 
poškození okolních stromů a lesní půdy. 

4. Podporovat stávající zpevňující dřeviny v okrajích lesa, případně co nejdříve 
provést výsadbu stabilizujících dřevin porostních stěn, aby se obnovila stabilita 
lesa. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku 

ad a)  Bez komentáře. 

ad b)  Bez komentáře. 

ad c)  Požadavek akceptován a zahrnut do podmínek souhlasného stanoviska. 
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ad d)  Požadavek akceptován a podmínky zahrnuty do podmínek souhlasného 
stanoviska. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody 

Podstata vyjádření 

- bez připomínek 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

Podstata vyjádření 

- bez připomínek 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

Podstata vyjádření 

- nemá připomínky a se záměrem souhlasí 

Stanovisko 
Na základě oznámení, dokumentace, posudku, vyjádření k nim uplatněných 

a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle 
§ 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru 
na životní prostředí 

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 

k záměru 

Lyžařský areál Suchý vrch – Červená Voda 
ve variantě „optimální“ 

za předpokladu, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 

Doporučená varianta: 
Varianta označená v  dokumentaci vlivů záměru „Lyžařský areál Suchý vrch – 

Červená Voda“ na životní prostředí jako varianta optimální (se sjezdovými tratěmi č. 1, č. 2, 
a č. 3 doplněnými propojkou tratí č. 1 a č. 2 - spojovací tratí č. 1a) s tím, že vedení trasy 
vodovodního potrubí k přívodu vody z Tiché Orlice do akumulační nádrže bude řešeno v dílčí 
variantě vedení trasy v souběhu s místními komunikacemi a polními a lesními cestami a že 
budou zároveň respektovány níže uvedené podmínky, které jsou výsledkem procesu 
posuzování podle  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů.  

Podmínky souhlasného stanoviska: 
A) Podmínky vztahující se k příslušným předmětům ochrany Ptačí oblasti Králický 

Sněžník a Evropsky významné lokality Tichá Orlice soustavy Natura 2000 
Ve vztahu k Ptačí oblasti Králický Sněžník soustavy Natura 2000, kde je předmětem 

ochrany populace a biotop chřástala polního (Crex crex), je třeba respektovat následující 
zmírňující opatření: 
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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. 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 1. září příslušného kalendářního roku).    

Ve vztahu k Evropsky významné lokalitě Tichá Orlice soustavy Natura 2000, kde je 
předmětem ochrany populace a biotop prioritního evropsky významného druhu živočicha 
mihule potoční (Lamperta planeri), je třeba respektovat následující zmírňující opatření:  

4. 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.    

5. Při realizaci nesmí dojít ke změně geomorfologie říčního dna řeky Tichá Orlice, která by 
vedla ke ztrátě přirozeného charakteru říčního toku.    

6. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku únikem závadných látek ve 
smyslu vodního zákona, vč. stavebního materiálu, PHM apod.    

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

8. Po ukončení stavebních prací budou plochy v okolí stavby rekultivovány a terén 
neodkladně upraven. Zbývající plochy budou uvedeny do původního stavu. Zařízení 
staveniště i jiná navazující nepotřebná zařízení budou odstraněna.    

9. Zachovat minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Tichá Orlice ve výši Q330d, při 
zachování průměrné výšky vodního sloupce v místech nánosů 20 cm.    

10. Odběrné místo konstruovat tak, aby nebylo možno odebírat více vody z vodního toku než 
bude předepsaný povolený odběr. 

B) Ostatní podmínky 

Podmínky pro fázi přípravy 

1. Projednat s příslušným vodoprávním úřadem závěry provedeného hydrogeologického 
průzkumu a hodnocení situace ve vztahu k jímacímu území skupinového vodovodu 
s ohledem na rozhodnutí Okresního úřadu Ústí nad Orlicí (č.j.: ŽP/1612/95/231.8-Fa/334 
ze dne 14. 7. 2000), které se týká limitů činnosti v ochranném pásmu vodního zdroje II. 
stupně, a to ve vazbě na potřebu změny tohoto rozhodnutí v části týkající se limitů 
hospodářské činnosti v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně. 

2. V další přípravě záměru respektovat požadavek vlastníka lesa (Lesy České republiky s. p., 
lesní správa Ruda nad Moravou) k modifikaci průběhu sjezdové trati č. 2 v její horní 
části, na základě které byl vysloven souhlas vlastníka lesa s vedením sjezdových tratí 
lyžařského areálu, a dále rovněž respektovat požadavky formulované ve stanovisku 
podniku Lesy České republiky, s. p. k záměru ze dne 6. 6. 2008, uvedeném 
v dokumentaci. 

3. S ohledem na modifikaci průběhu sjezdové trati č. 2 v její horní části prověřit možnost   
redukce potřebného počtu nízkotlakých sněžných děl (s ventilátorem) v horní části areálu. 
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4. Respektovat požadavek, který vyplývá z hydrogeologického průzkumu, k situování 
propojky tratí č. 1 a č. 2 (tj. spojovací trati č. 1a)  a rovněž i zasněžovacího řadu 1a cca 
150 m níže po svahu od jímacího území. 

5. Optimalizovat v dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody vedení sjezdové trati  
s ohledem na mokřadní biotop tak, aby trať do tohoto hodnotného území nezasahovala, 
a to i s ohledem na návrh biotopové lokality PP Rašeliniště u Červené Vody. 

6. Situování parkoviště s kombinací drtě a zatravňovacích dlaždic řešit v severovýchodní 
části zájmového území na neaktivní hydrogeologické struktuře v souladu s výsledky 
provedeného hydrogeologického průzkumu. 

7. Akumulační nádrž vody, do které bude přiváděna voda z Tiché Orlice,  řešit i s možností 
svedení neznečištěné srážkové vody do nádrže s tím, že nádrž bude ochráněna proti 
znečišťování z provozu parkoviště.    

8. Přívod vody z Tiché Orlice, řešit vedením trasy potrubí v souběhu s místními 
komunikacemi a polními a lesními cestami s tím, že bude precizováno řešení bočního 
břehového odběru a odběrného objektu.    

9. V rámci řešení povolení k odběru povrchové vody z Tiché Orlice zajistit vyjádření 
správce tohoto toku.    

10. Minimalizovat průsek přes lesní porosty pro lanovou dráhu s tím, že bude minimalizován 
i zábor pro horní stanici lanové dráhy.    

11. Odsávání vzduchu z kuchyní stravovacích zařízení řešit s využitím odlučovačů k záchytu 
mastných par.    

12. Náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát) řešit i s ohledem na hlučnost a prevenci 
úniku nafty.    

13. Zneškodňování splaškových odpadních vod řešit jejich napojením splaškovou kanalizací 
na obecní kanalizaci a ČOV s tím, že s ohledem na sezónní výkyvy v produkci 
splaškových vod bude příslušnému vodoprávnímu úřadu doložena dostatečná kapacita 
a plná funkčnost ČOV.    

14. Předčištění splaškových vod ze stravovacích zařízení se zvýšeným obsahem tuku řešit 
pomocí vhodného odlučovače tuků.    

15. Nádrž pro skladování PHM (nafty) k zásobování sněžných vozidel řešit jako 
dvouplášťovou s indikací poškození těsnosti vnitřního pláště a s umístěním v betonové 
záchytné jímce.    

16. Pro zařízení, kde se nakládá s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod, zajistit zpracování provozně manipulačních řádů včetně plánu opatření 
pro případ havárie.    

17. Zajistit provedení podrobného inženýrskogeologického průzkumu, včetně radonového 
průzkumu, a na základě posouzení stability svahů dořešit umístění a způsob zakládání 
podpěr lanové dráhy a popřípadě protiradonovou ochranu objektu provozního zázemí.    

18. Vypracovat podrobný elaborát upřesněného záboru pozemků ze zemědělského půdního 
fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa s cílem zábory minimalizovat.    

19. Ve spolupráci s lesní správou navrhnout formou dílčího projektu postup prací při kácení, 
obnově a ochraně všech dotčených lesních porostů a rovněž technická a biologická 
protierozní opatření na odlesněných a terénně upravených plochách.    
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20. V projektové dokumentaci precizovat architektonické řešení objektů provozního 
a technického zázemí s ohledem na krajinný ráz s tím, že budovy je nutné vybavit 
klasickou sedlovou střechou krytou taškami nebo krytinou podobnou (šindele).    

21. Při návrhu osvětlení areálu omezit světelné znečištění návrhem vhodných typů svítidel, 
které nevyzařují světlo mimo prostory, pro které jsou funkčně určeny, a to obzvlášť nad 
úroveň horizontu. Důraz položit zejména na řešení osvětlení sjezdových tratí při večerním 
lyžování.    

22. Zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav při respektování zejména následujících 
zásad:    

a) Druhovou skladbu výsadeb v okolí parkoviště a provozního a technického zázemí 
podřídit spektru zastoupených druhů dřevin v území, tj. autochtonních dřevin. 

b) Výsadbu dřevin koncipovat tak, aby bylo docíleno jejich výškové členitosti, 
a strukturu a hustotu výsadeb přizpůsobit i požadavku ke vhodnému odclonění objektů 
s ohledem na krajinný ráz a snížení zatížení okolních pozemků umělým osvětlením. 

c) Vegetační úpravy v okolí horní stanice lanové dráhy řešit v dohodě s orgánem státní 
správy lesů s ohledem na charakter okolního porostu, resp. lesní typ lokality.  

d) Vegetační úpravy související s dosadbou dřevin u otevřených stěn lesa řešit v dohodě 
s orgánem státní správy lesů s ohledem na optimální zapláštění porostu.    

23. Precizovat nakládání s odpady s důrazem na předcházení vzniku odpadů a přednostní 
využívání odpadů, zpřesnit jednotlivé druhy a množství odpadů pro fázi výstavby 
a provozu a předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím 
oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.    

24. Ve spolupráci s „biologickým stavebním dozorem“ stanoveným orgánem ochrany přírody 
a orgánem státní správy lesů zajistit zpracování harmonogramu prací jednotlivých etap 
výstavby s ohledem na charakter jednotlivých prováděných prací a aspekty ochrany 
přírody a lesa.    

25. Zajistit, aby v rámci plánu organizace výstavby byl zpracován i soubor opatření v etapě 
výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí,  veřejné 
zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na: 

a) Stanovení organizačních a technických opatření  vedoucích k minimalizaci vlivů na 
půdní poměry a zabránění erozivním účinkům (dodržovat etapovitost prací; 
neprodleně po odlesnění osít nově vzniklé plochy a plochy, na kterých došlo 
k manipulaci se zeminou, jetelo-travní směsí bez použití introdukovaných druhů 
rostlin a udržovat travnatý povrch; vybudovat dostatečnou síť odvodňovacích příkopů, 
rozptýlit povrchový odtok do okolních porostů a opevnit výtoky kamennou 
rovnaninou ke zpomalení proudu vody; obnovit původní povrch terénu v průseku pro 
lanovou dráhu). 

b) Zajištění odděleného ukládání ornice, zúrodnitelných vrstev půdy a ostatních 
přebytečných zemin (včetně výběru vhodného místa pro dočasné uložení) k jejich 
využití na konečné úpravy ploch, resp. k jejich využití podle požadavků vzešlých 
z projednání s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. 

c) Eliminaci zásahů do vodního režimu území v oblasti nad přilehlým mokřadem 
a v oblasti mokřadního biotopu a pramenišť. 

d) Dodržení harmonogramu prací jednotlivých etap výstavby. 
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e) Omezení výstavby včetně dopravní obslužnosti stavby na denní dobu od 7.00 – 21.00 
hodin s tím, že organizace výstavby a používání hlučných mechanizmů bude zajištěna 
tak, aby byl splněn hygienický limit hluku ze stavební činnosti. 

f) Minimalizaci vlivů na zemědělský půdní fond a  pozemky určené k plnění funkcí lesa 
s tím, aby terénní úpravy byly provedeny v nezbytně nutném rozsahu lokálním 
urovnáním terénu.    

g) Situování zařízení staveniště mimo blízkost obytných a rekreačních objektů 
a v dostatečné vzdálenosti od vodních toků, včetně  opatření k zabránění parkování 
a údržby mechanizmů a  skladování látek, které mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo podzemních vod, v blízkosti vodních toků. 

h) Minimalizování zásahů do terénu při výstavbě podpěr lanové dráhy. 

i) Eliminaci přímých zásahů  stavební a dopravní technikou do koryt vodních toků. 

j) Ochranu stromů v blízkosti staveniště, které zůstanou zachovány (bednění na 
kmenech, zamezení hlubokých terénních prací v prostoru vymezeném obvodem korun 
stromů). 

k) Sledování technického stavu stavebních a dopravních mechanizmů, zejména 
z hlediska exhalací, hlučnosti a úniku ropných látek (včetně využívání záchytných van 
při odstávce těchto mechanizmů). 

l) Omezování mezideponií a skladování prašných materiálů. 

m) Omezování povrchové prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých klimatických 
podmínkách.    

n) Zajištění zaplachtování koreb vozidel přepravujících sypké a prašné materiály. 

o) Nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod 
se zamezením skladování těchto látek na plochách staveniště. 

p) Řešení splaškových vod, např. použitím mobilního WC. 

q) Orientaci na použití biologicky odbouratelných technických kapalin ve stavebních 
mechanizmech. 

r) Zamezení kontaminace terénu při nátěrových pracích. 

s) Plán opatření pro případ úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod.    

t) Zajištění vhodných sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků látek, které 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (možnému havarijnímu 
znečištění vodního prostředí zabránit instalací norné stěny).    

u) Vhodné nakládání s odpady s tím, že u biologicky rozložitelných odpadů (např. větve 
ze smýcení) bude vyloučeno pálení na místě a že bude položen důraz na nakládání 
s nebezpečnými odpady (např. v případě zemin znečištěných ropnými látkami).  

v) Jednoznačné stanovení ve smlouvě s dodavatelem stavby, který právní subjekt bude 
původcem odpadů, které při výstavbě vzniknou.    

w) Zajištění očisty vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace a popřípadě  
i včasného čištění znečištěných komunikací.    

26. V dohodě s orgánem státní správy lesů dořešit přemístění dvou funkčních krmných 
zařízení se zásobníky na objemové krmivo (na okraji porostní skupiny 101D3 
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a v zarostlém bývalém lomu v blízkosti babyparku) a dále kryté pozorovací a lovecké 
kazatelny (na louce pod lesem v prostoru styku sjezdových tratí) na vhodná místa.    

27. Před zahájením výstavby (z důvodu předběžné opatrnosti ve vztahu k možnému 
negativnímu vlivu na mokřadní louku v pramenné oblasti levostranného bezejmenného 
přítoku Červenovodského  potoka) provést na konci zimního období (po odtání sněhové 
pokrývky) rozbor vody z vodního toku v místech horní části mokřadu s tím, že stejný 
rozbor ve stejném profilu bude proveden v období po zahájení provozu areálu (v roce, kdy 
bude probíhat technické zesněžování). 

28. Upravit technické řešení v horní části areálu s ohledem na snížení záboru PUPFL o 1 ha 
u sjezdové trati č. 2 a zejména redukci počtu sněžných děl. 

29. V rámci přípravy projektové dokumentace k územnímu řízení doložit odsouhlasení 
výsledného řešení s ohledem na úpravu sjezdové trati č. 2, oprávněným zástupcem 
podniku Lesy České republiky s.p. (s uvedením dotčených porostních skupin).  

30. Do mapového podkladu doplňujícího hlukovou studii zakreslit výpočtové body 
č. 1 a 2 řešené v hlukové studii a legendu či textovou část opravit podle skutečnosti 
(sjezdovky č. 4 a 5). 

31. Provést sčítání současné intenzity dopravy a složení dopravního proudu po silnici 
III/04314 v zimním období v době denní, tj. od 6.00 do 22.00 hodin, a výpočet hlučnosti. 

Podmínky pro fázi realizace  

32. Před prováděním zemních prací poučit příslušné osoby o postupu ve vztahu k event. 
archeologickým nálezům a zahájení těchto prací předem ohlásit příslušnému orgánu státní 
památkové péče. V případě zjištění archeologického nálezu přerušit práce, nález zajistit 
proti ztrátě, poškození nebo zničení a nález ohlásit orgánu státní památkové péče.    

33. V rámci prevence snížení vydatnosti prameniště skupinového vodovodu a jakosti vody 
zajistit, aby byl souběžně se zemními pracemi nad kótou cca 800 m n.m. (tj. v území 
tvorby, oběhu a akumulace jímané podzemní vody) prováděn doplňkový hydrogeologický 
průzkum, v jehož průběhu budou na základě projektu doplňkového hydrogeologického 
průzkumu prováděny následující práce:    

a) Sledovat průběh zemních prací a v případě zastižení významnějšího množství 
podzemní vody určit způsob nakládání s touto vodou (pokud bude množství vody 
nevýznamné, určit neškodný způsob odvádění této vody, pokud bude množství vody 
významné, tj. desetiny až jednotky l/s, navrhnout způsob zachycení této vody pro její 
následné využití pro posílení prameniště, tj. zachycení vody a její gravitační napojení 
na současný vodovodní systém) a neprodleně jej realizovat.    

b) Sledovat vydatnost a jakost vody v prameništi  a v případě potřeby neprodleně 
přijmout technická opatření k zabezpečení „předvýstavbové“ vydatnosti prameniště 
a jakosti vyrobené vody.    

c) Pokud v průběhu zemních prací dojde k jakékoliv situaci ohrožující jakost vody 
(havárie spojená s únikem ropných látek, přívalové deště apod.), navrhnout způsob 
eliminace škod a likvidace havarijního stavu s neprodlenou realizací.    

34. Provádění „biologického stavebního dozoru“ v etapě výstavby zajistit v pravidelných 
intervalech s tím, že bude přizván i zástupce vlastníka lesa, odborný lesní hospodář 
a zástupce státní správy lesů.    

35. Podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru opatření v etapě výstavby s cílem 
minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu 
obyvatelstva a zabezpečit důslednou průběžnou kontrolu plnění příslušných opatření.    
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36. Kácení průseků pro lanovou dráhu a pro sjezdové trati zajistit u odborné firmy ve 
spolupráci s vlastníkem lesa, důsledně dbát na minimalizaci poškození okolních lesních 
porostů a lesní půdy při dopravě a manipulaci se dřívím a dodržovat striktně hranice 
vyznačených průseků.    

37. Realizovat komplexní projekt vegetačních úprav.    

38. V případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodleně adekvátní sanační práce.    

39. Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů rostlin či plevelů zajistit 
v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech 
ploch postižených výstavbou.    

40. Ke kolaudačnímu souhlasu předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby 
a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.    

41. Ke kompenzaci za odlesnění provést nebo jednorázově financovat, po dohodě s lesní 
správou, zalesnění na dohodnuté ploše.    

42. Ke kompenzaci vlivů  na zvěř  zřídit, po dohodě s lesní správou, na odlesněné ploše na 
dopravně přístupných místech s mírnějším sklonem potravní políčka pro další zvýšení 
úživnosti honitby.    

43. Zajistit přemístění  dvou funkčních krmných zařízení se zásobníky na objemové krmivo 
(na okraji porostní skupiny 101D3 a v zarostlém bývalém lomu v blízkosti babyparku) 
a dále kryté pozorovací a lovecké kazatelny (na louce pod lesem v prostoru styku 
sjezdových tratí).    

Podmínky pro fázi provozu 

44. Ve zkušebním provozu lyžařského areálu provést v dohodě s příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví sčítání intenzity dopravy a složení dopravního proudu po silnici III. třídy 
v zimním období v době denní, tj. od 6.00 do 22.00 hodin, výpočet hlučnosti a porovnání 
se stavem před realizaci záměru. V případě potřeby dodatečně realizovat protihluková 
opatření (výměna oken podle zmapování jednotlivých chráněných objektů). 

45. Ve zkušebním provozu lyžařského areálu provést v dohodě s příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví měření hlučnosti ze všech stacionárních zdrojů (provoz lanovek, 
zasněžovacího systému, rolby, parkoviště) v chráněném venkovním prostoru staveb 
(nejexponovanější místa obytné zástavby). 

46. Na základě výsledků měření hlučnosti zpracovat provozní řád lyžařského areálu 
a předložit jej ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

47. Vhodnými opatřeními zamezit zásahům do oblasti mokřadního biotopu a pramenišť.    

48. Pokračovat v doplňkovém hydrogeologickém průzkumu s cílem hodnotit vliv provozu 
lyžařského areálu na vodní ekosystém, a to formou režimního měření vydatnosti 
prameniště a stavu jakosti vody s tím, že účelové měření vydatnosti jednotlivých jímacích 
objektů bude prováděno v intervalu 1 x 3 měsíce po dobu 5 let od zahájení provozu a že 
jakost vody bude sledována běžnými provozními kontrolami jakosti surové vody 
a případně vyrobené vody.    

49. Pokud by v  průběhu doplňkového hydrogeologického průzkumu došlo k výraznému 
snížení vydatnosti prameniště nebo ke zhoršení jakosti vody vylučující její využití pro 
pitné účely, neprodleně zajistit, aby doplňující množství vody bylo získáno v místě 
stávajícího vodojemu 250 m3 Červená Voda, tj. aby v předpolí zlomu v zóně zvýšené 
průtočnosti horninového prostředí (podle doporučení v provedeném geofyzikálním 
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měření) byly vyhloubeny 1 až 2 doplňující jímací objekty (konkrétně vrtané studny 
o hloubce cca 80 m) a tím byla zabezpečena „předvýstavbová“ vydatnost prameniště 
a jakost vyrobené vody.    

50. Technické zasněžování je možno provádět od listopadu do konce února běžného roku. 
Zasněžovaná vrstva nesmí být pokládána přímo na zemní povrch, ale na vrstvu přírodního 
sněhu, alespoň 50 mm silnou. Používání chemických aditiv ke zvýšení účinnosti 
zasněžování se vylučuje.    

51. Po zahájení provozu areálu (v roce, kdy bude probíhat technické zesněžování) provést 
(z důvodu předběžné opatrnosti ve vztahu k možnému negativnímu vlivu na mokřadní 
louku v pramenné oblasti levostranného bezejmenného přítoku Červenovodského  potoka) 
rozbor vody z vodního toku v místech horní části mokřadu. Na základě tohoto rozboru 
a rozboru provedeného před zahájením výstavby provést srovnání především pro ionty 
dusičnanové a fosforečnanové  a popřípadě vyhodnotit možný negativní vliv na mokřad 
a event. zajistit adekvátní ochranná opatření, např. korekci zasněžování atd. (v případě 
významně odlehlého rozdílu hodnot provést další rozbory, neboť může dojít k chybě 
mimo uvažované vlivy).    

52. Lyžování v noční době je vyloučeno. Večerní lyžování je možné realizovat pouze do 
21.00 hodin, a to v období do konce února každého roku.    

53. Úpravu sjezdových tratí rolbou provádět pouze v denní době.  

54. Pro noční provoz technického zasněžování je nutné redukovat počet nízkotlakých 
sněžných děl (s ventilátorem) na max. 12 v horních partiích sjezdových tratí 
a vysokotlakých sněžných děl (tyčových) na max. 5 ve střední a spodní části tratí. Pro 
noční zasněžování respektovat minimální vzdálenost od konce zalesněného úseku 
sjezdovky 150 m na řadu č. 1  a 500 m na řadu č. 2. Zasněžování v denní době může být 
prováděno všemi prostředky (max. 20 ks nízkotlakých sněžných děl s ventilátorem a max. 
15 ks vysokotlakých sněžných děl tyčových) s tím, že pro spodní partie areálu je nutno 
použít pouze vysokotlaká sněžná děla (tyčová). 

55. Zabezpečit, aby parkování bylo možné jen na areálovém parkovišti (nepřipustit živelné 
parkování v okolí lyžařského areálu).    

56. Při provozu na sjezdových tratích zabezpečit vhodnou ochranu okolních lesních porostů 
před vjížděním lyžařů a snowbordistů (např. sítě a ochranné plůtky splňující i příslušná 
bezpečnostní kritéria), s tím, že po skončení lyžařské sezóny budou tyto bariéry 
odstraněny. Nejvíce je potřeba chránit mladý lesní porost na vrcholu Suchého vrchu – 
101A2 a mladé skupiny pod vrcholem – 101A1, 1a a 2.   

57. Při údržbě sjezdových tratí a lanové dráhy zamezit vjíždění mechanizmů do okolních 
lesních porostů.    

58. Při údržbě parkoviště minimalizovat chemické posypy, upřednostňovat mechanické 
odstraňování sněhu a popřípadě používání inertních posypových materiálů.    

59. V průběhu provozu zajistit pravidelný úklid parkoviště a po skončení zimní sezóny 
zabezpečit odstranění zbytků posypových materiálů.    

60. Po zimní sezóně provádět pravidelnou údržbu sjezdových tratí a protierozních zařízení, tj. 
čištění příčných svodnic, popřípadě jejich opravu.    

61. Provádět pravidelnou kontrolu technických zabezpečení při nakládání s látkami, které 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, a popřípadě bezodkladně 
realizovat nápravná opatření.    
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62. Provozní zázemí vybavit vhodnými sanačními prostředky pro případnou likvidaci úniků 
látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.    

63. Omezovat vznik odpadů a vzniklé odpady přednostně nabízet k jejich využití, lyžařský 
areál vybavit dostatečným počtem vhodných nádob pro odkládání odpadů. 

64. V dohodě s lesní správou zajišťovat pravidelnou kontrolu nových porostních stěn 
(z hlediska výskytu jedinců napadených hnilobou). Ve všech nově vzniklých porostních 
okrajích podporovat výchovou a výběry zpevňující dřeviny.   

65. Zajistit posílení monitoringu kůrovců v nově vytvořených porostních stěnách.    

66. Zajistit na užívaných pozemcích pravidelnou kontrolu výskytu expanzivních a invazních 
druhů rostlin a případně jejich včasnou likvidaci k zabránění vzniku ohnisek pro jejich 
šíření.  

 Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
zákona č. 413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. 

 Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může 
být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. f) 
a  § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů.    

 
 
 
 

Ing. Jaroslava HONOVÁ 
ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel 
dokumentace, zpracovatel posudku 
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