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dle rozdělovníku 
 

 
 
 

                                                                               V Hradci Králové dne  05.09.2007      

                                                                                          Č.j.: 419-1/550/07-Ko  
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Identifikační údaje: 
 
Název: Lyžařský areál Suchý vrch – Červená Voda  
 
Kapacita (rozsah) záměru:  

Plánovaný areál je situován na severovýchodním okraji Červené Vody a jižním okraji 
Boříkovic. Celý areál zabírá plochu přibližně57 ha a tvořit jej bude několik provozních a 
funkčních celků. Technické a obslužné zázemí areálu zahrnuje především parkoviště(kapacita 
600 míst + 13 míst pro autobusy), administrativní a provozní budovy, 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. 04314 do Horních Boříkovic. V blízkosti je také 
umístěna akumulační nádrž na vodu o objemu 22 000 m

3

.  

Vlastní lyžařský areál bude tvořit 5 sjezdových tratí s délkami od 925 do 2 110 m a 
maximálním převýšením 380 m spolu s dílčími areály snowparku, babyparku a funparku. Síť 
sjezdovek doplňuje propojka tratí č.1 a 2 (označena jako 1a) a jižní odbočení z tratěč. 2 
(označeno jako 2a). 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 vrcholem Suchého vrchu přibližně ve výšce 994 m n.m. Vedle této hlavní 
lanové dráhy zde budou umístěny i další lyžařské vleky, a to dvoumístný u sjezdové tratěč. 3 
a jednomístný ve funparku (délka 275 m, převýšení 35 m) a babyparku (délka 175 m, 
převýšení 21 m). Areál bude vybaven systémem umělého zasněžování, proto je v návrhu po-
čítáno s akumulační nádrží a rozvodnými řady v trasách sjezdových tratí.  
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Charakter záměru: 
 

Záměr představuje realizaci rozsáhlého lyžařského areálu (cca 57 ha) s technologickým 
zařízením a doprovodnou infrastrukturou. Součástí lyžařského areálu jsou dopravní zařízení 
(lanová dráha, lyžařské vleky, lyžařský dopravní pás), lyžařské plochy (sjezdové tratě, 
snowpark, funpark, dětské lyžařské hřiště), zasněžovací systém (technologické zařízení na 
výrobu technického sněhu), související doprovodné objekty (komunikace, parkoviště, 
provozní a technické zázemí), stroje na úpravu a provoz areálu (sněžné rolby, skútry, 
víceúčelové stroje pro letní i zimní využití).  

Stavba lyžařského areálu je navržena jako trvalá; v letní sezóně bude využívána pouze 
lanová dráha a provozní zázemí.  

Investor předpokládá postupné vybudování komplexního zázemí pro návštěvníky ly-
žařského areálu, který by se měl realizovat po jednotlivých ucelených krocích. Protože se 
jedná o časově i prostorově náročnou stavbu, je celá realizace předpokládaná v několika eta-
pách, které budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace.  

Kumulaci záměru s jinými lze v dané lokalitě předpokládat realizací obdobného areálu 
na Suchém vrchu severovýchodním směrem na k.ú. Dolní Boříkovice. Trasa tohoto areálu je 
vedena z vrcholu Suchého vrchu směrem k intravilánu Dolních Boříkovi. Areál je zakreslen 
do návrhu územního plánu obce Králíky.  

V širším kontextu je další lyžařský areál obdobných rozměrů plánován na Bukové hoře 
tj. cca 5 km jižním směrem. Realizace obou areálů by měla kumulativní dopad na turizmus v 
oblasti se všemi souvisejícími vlivy na životní prostředí.  

 
Umístění:  kraj: Pardubický  

 obec: Červená Voda 

 kat. území: Červená Voda (kód k.ú. 620769) Dolní Boříkovice (kód k.ú. 
628727) Dolní Orlice (kód k.ú. 620777) Orličky (kód k.ú. 
712221) 

 
Zahájení:  červen 2008 
 
Ukončení:  říjen 2009 
 
Oznamovatel:     CVS Žamberk s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 555, 564 01 Žamberk  
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Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
 V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem pět vyjádření DSÚ. 
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky k oznámení se týkají 
zejména: 

- vlivu záměru na EVL, NPR, ptačí oblasti a NATURA 2000 
- vlivu záměru na zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 
-
  
     vlivu veřejné zdraví  

 Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 
   
Závěr: 
 

Záměr  
 

„Lyžařský areál Suchý vrch – Červená Voda“ 
 

naplňuje dikci bodu  10.10, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto 
bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění 
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 
k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek.  

 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na  deset   
kusů + elektronickou podobu dokumentace. 
 
 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani 
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 

 
 
 
 

               JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 
                                                                                           ředitel  odboru výkonu státní správy 
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Rozdělovník k č.j.  419-1/550/07-Ko 
Dotčené územní samosprávné celky: 
1/ Pardubický kraj 
 hejtman 
 Komenského nám. 125 
532 11 PARDUBICE      
 
2/ Obec Červená Voda 
 starosta 
561 61 ČERVENÁ VODA 268      
Dotčené správní úřady: 
 
1/ Krajský úřad Pardubického kraje 
 Komenského nám. 125 
532 11 PARDUBICE 
 
2/ ČIŽP OI 
 Resslova 1229/2a 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
 3/  KHS Pardubického kraje 
 územní pracoviště Ústí n. O. 
 Smetanova 1390 
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 
4/  Městský úřad 
 Velké náměstí 5 
561 69 KRÁLÍKY 
 
5/ Správa CHKO Jeseníky 
 Šumperská 93 
790 01 JESENÍKY 
 
6/ Obecní úřad 
561 61 ČERVENÁ VODA 268 
Oznamovatel: 
 CVS Vamberk s.r.o. 
 Havlíčkovo nábřeží 555 
564 01 ŽAMBERK 
Zpracovatel oznámení: 
 G-Consult, spol. s r.o. 
 Trocnovská 794/9 
702 00 OSTRAVA-Přívoz 
Na vědomí: 
 MŽP – OPVI 
 Vršovická 65 
100 10 PRAHA 10 
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