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Zkratky a symboly použité v textu

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČOV čistička odpadních vod
LAeq hladina akustického tlaku A
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky
PUPFL půda určená k plnění funkce lesa
NRB biocentrum nadregionálního významu
ÚSES územní systém ekologické stability
ZPF zemědělský půdní fond
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ÚVOD
Středisko sjezdového lyžování Ski centrum Říčky v Orlických horách se nachází na ji-
hovýchodní straně vrchu Zakletý v nadmořské výšce 740 - 992 m nad mořem. Vlastní
Ski centrum se skládá z čtyř sjezdovek (Slalomka, Sjezdovka, Loučky, Můstek) a tří
vleků (kotvový vlek Transporta VL 1000, talířové vleky Tatrapoma H 210 a Tatrapoma
PFP – Můstek).
Vlastníkem a zároveň provozovatelem Ski Centra je Ski klub Ústí nad Orlicí.

V listopadu 2004 byla zpracována projektová dokumentace na záměr „Sedačková la-
novka – Ski centrum Říčky v Orlických horách“. Záměrem investora je zkvalitnění a
zkapacitnění přepravy návštěvníků výstavbou sedačkové lanovky. Součástí záměru je i
vybudování spodní a vrchní stanice a obslužných budov, úpravy a přeložky stávajících
a vybudování nových inženýrských sítí, terénní úpravy a ozelenění areálu. Navržená
sedačková lanovka nahradí dosluhující vlek Transporta VL 1000 provozovaný v areálu
Ski Centra.
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost ATELIÉR ARCHITEKTURY, ŠUDA –
HORSKÝ, a.s..
Projektová dokumentace byla Krajským úřadem Královehradeckého kraje postoupena
Ministerstvu životního prostředí k vyjádření, zda je nutné záměr posuzovat z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění  zákona č.
93/2004 Sb..
MŽP sdělilo (dopis zn. 1438/OPVI/05 ze dne 18.3.2005), že záměr svým charakterem
splňuje  charakteristiku bodu 10.10, kategorie II, přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o významnou změnu technologie záměru dle
§ 4 odst.1 písmene c) výše citovaného zákona a proto je nutné záměr dle tohoto záko-
na posoudit. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životní-
ho prostředí.

Předložené oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1.  Obchodní firma:
Ski klub Ústí nad Orlicí

A. 2.   IČ:
00486141

A.3.   Sídlo:
Letohradská 1359
562 06 Ústí nad Orlicí

A. 4.   Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Stanislav Havel, jednatel společnosti
bydliště:
Na Štěpnici 1123,
562 01 Ústí nad Orlicí

telefon: 465 524 669
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B.   ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I.  Základní údaje

B. I. 1.   Název záměru
Sedačková lanovka – Ski centrum Říčky v Orlických horách

B. I. 2.  Kapacita záměru
Záměrem investora je modernizace stávajícího Ski centra Říčky v Orlických horách. Je
plánována výstavba nové sedačkové lanovky včetně spodní a vrchní stanice a obsluž-
ných budov. Sedačková lanovka bude realizována jako lanová dráha s vozy – sedač-
kami pro 4 osoby – pevně uchycenými na lano. Hodinová přepravní kapacita lanovky je
projektovaná na 2 400 osob (dle zkušeností investora bude reálná maximální kapacita
činit  2 000 osob za hodinu).
Délka lanovky bude cca 1 200 m, šířka koridoru 12 m, převýšení cca 245 m. Plocha
koridoru lanovky bude 14 400 m2. V rámci stavby obslužných budov bude zastavěna
plocha o rozloze celkem 80 m2 (z toho budova spodní stanice 62 m2 a budova horní
stanice 18 m2).
Navržená sedačková lanovka bude přebírat funkci jednoho z provozovaných vleků
v areálu Ski centra Říčky v Orlických horách. Sedačková lanovka nahradí dosluhující
kotvový vlek Transporta, který byl vystavěn v roce 1970. Délka zatížené větve stávající-
ho vleku Transporta je 1 087,5 m, délka zpětné větve je 1 039 m a přepravní kapacita
tvoří 1 200 osob za hodinu.
Součástí záměru jsou i terénní úpravy a ozelenění areálu. Plocha terénních úprav bude
činit u spodní stanice cca 2 650 m2 a u horní stanice cca 865 m2.

B. I. 3.  Umístění záměru:
Kraj: Královehradecký
Obec: Říčky v Orlických horách
Katastrální území: Říčky v Orlických horách
Výstavba sedačkové lanovky je navržena do areálu Ski centra, severně od obce Říčky
v Orlických horách, na jihovýchodní stranu vrchu Zakletý. Trasa lanovky využije část
průseku zpětné větve stávajícího vleku Transporta (přímý směr na vrchol), který bude
rozšířen. Obslužná budova spodní stanice bude umístěna do prostoru nad stávající čis-
tírnu odpadních vod a budova vrchní stanice do prostoru za stožár s vysílači.

Areál Ski centra Říčky v Orlických horách se nachází na území Chráněné krajinné ob-
lasti Orlické hory a Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Orlické hory.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb.: Sedačková lanovka  –  Ski centrum Říčky v Orlických horách

- 8 -

Obrázek č.1: Situace umístění navržené sedačkové lanovky

B. I. 4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Do stávajícího areálu Ski centra Říčky v Orlických horách je navržena výstavba nové
sedačkové lanovky včetně spodní a vrchní stanice a obslužných budov. Sedačková la-
novka je projektována jako lanová dráha s vozy – sedačkami pro 4 osoby – pevně
uchycenými na lano. Trasa lanovky využije část průseku zpětné větve stávajícího vleku
Transporta (přímý směr na vrchol), který bude rozšířen na koridor odpovídající šířkou
umístění obou směrových větví na společných podporách. Délka lanovky bude cca 1
200 m, šířka koridoru 12 m, plocha koridoru lanovky bude 14 400 m2.
Pohonná stanice je situována jako dolní, vrchní stanice je vratná. Obě stanice budou
provedeny jako volně stojící objekty opláštěné dřevěným obkladem s pultovou stře-
chou. Zastavěná plocha obslužných budov bude činit celkem 80 m2. Uvažovaná sedač-
ková lanovka bude přebírat funkci jednoho z provozovaných vleků v areálu Ski centra
Říčky v Orlických horách. Sedačková lanovka nahradí dosluhující kotvový vlek Trans-
porta.
Záměr si vyžádá také úpravy a přeložky stávajících a vybudování nových inženýrských
sítí, demolici objektu pro obsluhu vleků u vrchních stanic, zkrácení talířového vleku Tat-
rapoma a demontáž stávajícího kotvového vleku Transporta. Součástí záměru jsou i
terénní úpravy a ozelenění areálu. (Plocha terénních úprav bude činit u spodní stanice
cca 2 650 m2 a u horní stanice cca 865 m2.)
Záměr je umístěn na jihovýchodní straně vrchu Zakletý, mimo souvislou obytnou zá-
stavbu obce Říčky v Orlických horách.
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Kumulace vlivů záměru s jinými záměry se neočekává. Areál je využíván jako středisko
zimních sportů (především sjezdového lyžování) již desítky let. Realizace sedačkové
lanové dráhy umožní využití přepravy na vrch Zakletý i v letních měsících (přeprava
turistů, cyklistů). Toto funkční využití lokality je v souladu s územně plánovací doku-
mentací obce Říčky.

Využitím stávajícího koridoru zpětné větve vleku Transporta je minimalizována potřeba
kácení lesních porostů a tím jsou i omezeny střety zájmů ve využití území z hlediska
ochrany přírody. Realizaci sedačkové lanovky v navržené trase a dle řešení popsaného
v projektové dokumentaci odsouhlasila Správa CHKO Orlické hory (viz. vyjádření
v příloze oznámení č. 10).

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměrem investora je modernizovat část stávajícího nevyhovujícího zařízení Ski centra
Říčky nad Orlicí a zvýšit přepravní kapacitu dopravních zařízení na vrch Zakletý. Tyto
v současné době tvoří kotvový vlek Transporta a talířový vlek Tatrapoma vycházející
z prostoru budovy stanice vleku a končící na vrcholu Zakletý (resp. v úrovni stožáru
s vysílači).
Navržená sedačková lanovka převezme přepravní funkci dosluhujícího vleku Trans-
porta, který bude v rámci realizace záměru demotován. Pohyb návštěvníků v areálu Ski
centra bude zlepšen situováním spodní stanice do prostoru nad stávající ČOV a vrchní
stanice do prostoru za stožár s vysílači.
Záměr doplní vybavenost Ski centra. Lze očekávat, že zkvalitněním přepravy návštěv-
níků dojde ke zvýšení atraktivity nabídky areálu zejména v zimním, ale také v letním
období.
Z hlediska situování záměru byla zvažována pouze jedna aktivní varianta, která je dá-
na především nutností trasování koridoru lanovky do prostoru vrcholu Zakletý a umístě-
ním sedačkové lanovky do části průseku zpětné větve stávajícího vleku Transporta
(přímý směr na vrchol). Tento průsek bude rozšířen na odpovídající koridor. Dále bylo
při návrhu umístění záměru také zvažováno situování spodní a vrchní stanice tak, aby
umožnilo maximální možné rozptýlení návštěvníků a optimalizovalo pohyb lyžařů
(snadný dojezd ze všech sjezdových tratí a pohyb v prostoru nástupu, výběr libovolné-
ho směru sjíždění po výstupu z lanovky).
Nulová varianta řešení bez činnosti znamená zachování stávajícího stavu bez výstav-
by sedačkové lanovky – tj. bez modernizace stávajícího přepravního zařízení a zkvalit-
nění poskytovaných služeb Ski centra.

B. I. 6.   Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Příprava stavby, podmiňující investice
V zájmovém území se nachází stávající objekty čistírny odpadních vod (ČOV), zastře-
šení stávajících turniketů, objekt spodní stanice vleků, spodní a vrchní stanice vleku
Tatrapoma, vrchní stanice vleku Transporta a objekt pro obsluhu vleků u vrchních sta-
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nic.
Realizace sedačkové lanovky si vyžádá demontáž stávajícího kotvového vleku Trans-
porta. Trasa sedačkové lanovky bude částečně umístěna v průseku zpětné větve vleku
Transporta (přímý směr na vrchol). Tento průsek bude rozšířen na koridor odpovídající
šířkou umístění obou směrových větví na společných podporách. Stávající talířový vlek
Tatrapoma bude zkrácen v prostoru vrchní stanice.
Bude provedena demolice objektu pro obsluhu vleků u vrchních stanic a stávající ČOV.
Odkanalizování areálu bude zajišťovat nově zbudovaný svod pomocí tlakové kanali-
zační přípojky. Tento bude napojen před stávající ČOV a bude sveden (cca 1000 m)
pod hotel Michal, kde se napojí na obecní kanalizaci potažmo na obecní ČOV.
Z důvodů kumulace podzemních sítí a trafostanice v místě navrženého násypového
zemního tělesa, prostoru pro situování spodní stanice lanovky a dále prostoru demolo-
vaného objektu pro obsluhu vleků u vrchních stanic vzniká nutnost přeložky inženýr-
ských sítí.
Stávající distribuční trafostanice č. 363 včetně sloupu s úsekovým odpojovačem vrch-
ního přívodu VN a svislým odpínačem kabelového vývodu bude přeložena. K této trafo-
stanici bude zajištěn přístup z nově budovaného prostoru při spodní stanici lanovky.
Dále budou přeloženy kabelové rozvody VN a NN a sdělovací vedení.
Ostatní objekty budou zachovány, v nezbytné míře bude odstraněna stávající vzrostlá
zeleň.
Staveniště bude napojeno na stávající areálové rozvody a komunikace. V rámci výstav-
by budou provedeny hrubé terénní úpravy zejména v prostorech stanic sedačkové la-
novky. Pro násypová tělesa bude použit materiál druhově shodný se zeminami místní-
ho geologického profilu.

Stavebně-technické řešení
Sedačková lanovka, obslužné budovy spodní a vrchní stanice
Sedačková lanovka bude realizována jako lanová dráha s vozy, určená k přepravě
osob s připnutými lyžemi směrem nahoru (zimní období) a bez lyží pro oba směry (letní
období). Na lano budou pevně uchyceny vozy - sedačky pro 4 osoby. Vůz bude sestá-
vat z uchycení na lano, tyče závěsu a koše sedačky. Koš sedačky bude trubkové kon-
strukce. Sedačky budou vybaveny sklopnou zábranou a opěrou pro nohy.
Sedačková lanovka bude vybavena napínáním dopravního lana, které slouží ke kon-
stantnímu udržení základní napínací síly. Podpěry tvaru T budou tvořeny plnostěnou
plechovou konstrukcí na betonových patkách vetknutých do rostlého terénu. Podpěry
budou vybaveny kladkovými bateriemi. Maximální výška podpor bude 21 m. Délka la-
novky bude cca 1 200 m, šířka koridoru 12 m, převýšení cca 245 m. Plocha koridoru
lanovky bude činit 14 400 m2.
Lyžaři s připnutými lyžemi budou nastupovat uprostřed rozběhového pásu. Rozběhový
pás slouží k včasnému dopravení cestujících na místo nástupu. Rychlost pásu bude
proporcionálně řízena k rychlosti lanovky. Intervaly mezi nástupy jsou řízeny mechanic-
kou regulací. Výstup lyžařů bude umístěn bezprostředně pod lanovým kotoučem vratné
vrchní stanice.
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Hodinová přepravní kapacita lanovky je projektovaná na 2 400 osob (dle zkušeností
investora bude reálná maximální kapacita činit  2 000 osob za hodinu). V souvislosti se
zvýšením kapacity přepravního zařízení se neočekává zvýšení počtu lyžařů v areálu Ski
centra, ale pouze optimalizace jejich přepravy.
Lanová dráha bude poháněná elektromotorem s možností regulace jízdní rychlosti. Po-
honná stanice je situována jako dolní, vrchní stanice je vratná. Spodní stanice bude
umístěna v nadmořské výšce 742 m a vrchní stanice v 986,8 m n.m.
Trasa lanovky bude osvětlena pomocí reflektorů na samostatných sloupcích, reflektory
budou směrovány ve směru jízdy. V souběhu s kabelovou trasou osvětlení bude reali-
zováno i zabezpečení, signalizace a ozvučení lanovky a bude položen také zemní op-
tický kabel pro možný budoucí přenos televizního signálu.

Obě obslužné budovy spodní a vrchní stanice lanovky budou realizovány jako volně
stojící jednopodlažní objekty opláštěné dřevěným obkladem. Zastavěná plocha obsluž-
né budovy spodní stanice bude činit 62 m2 a budovy horní stanice 18 m2. Základy bu-
dou tvořit betonové monolitické pasy a patky. Nosná svislá konstrukce budovy spodní
stanice  bude z cihelného zdiva tvárnic CDM a lehké dřevěné konstrukce, nosná vodo-
rovná konstrukce bude dřevěná, trámová. U obslužné budovy vrchní stanice budou
svislé i vodorovné nosné konstrukce z lehké dřevěné konstrukce.
Dřevěné konstrukční prvky a prvky palubkového obkladu obslužných budov budou pro-
vedeny ve světlé lazuře. V exteriéru budou vytvářet charakter průčelí shodný s dalšími
objekty v areálu Ski centra. Střechy budou pultové ve sklonu 4% tvořené dřevěnou trá-
movou konstrukcí (krokve) a dřevěného bednění s fóliovou krytinou z měkčeného PVC
antracitové černé barvy s měděným oplechováním. Skla oken budou zasazena
v dřevěných rámech, dveře budou také ze dřeva.
V  obslužných budovách stanic lanovky budou umístěny provozní prostory různého cha-
rakteru. V budově spodní stanice se bude nacházet velín, sociální zázemí pro obsluhu,
elektrická rozvodna a místnost záložního pohonu přístupná pouze z venku a v budově
vrchní stanice – velín a sociální zázemí. V době provozu sedačkové lanovky budou
spodní stanici obsluhovat 2 pracovníci a vrchní stanici 1 pracovník.
Obslužná budova spodní stanice lanovky bude napojena na stávající areálový rozvod
pitné vody samostatnou přípojkou. Splaškové vody od všech zařizovacích předmětů
budou vyvedeny vně objektu a zaústěny do stávající areálové splaškové kanalizace.
Odvětrání vnitřní kanalizace bude provedeno větracím potrubím přes stěnu či nad stře-
chu. Pro sociální zařízení bude zajišťováno pomocí vzduchotechnického zařízení nuce-
né, podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu vlivem podtlaku z okolních pro-
stor, s nimiž budou větrané místnosti spojeny instalovanými větracími mřížkami či pod-
říznutými dveřmi. Hnacími jednotkami těchto vzduchotechnických zařízení budou axiál-
ní ventilátory osazené do odsávacího potrubí v každém větraném prostoru.
Obslužná budova horní stanice  lanovky není v dosahu areálových rozvodů vody. Voda
bude dopravována v uzavřené nádobě a přečerpána do uzavřeného rezervoáru umís-
těného v objektu. Objem rezervoáru bude pokrývat denní potřebu vody. Splaškové vody
budou vznikat pouze z mytí, budou jímány do uzavřené nádoby a odváženy. V objektu
bude umístěno chemické WC.
Vytápění bude zajištěno pomocí přímotopových konvektorů umístěných v pobytových
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prostorech (ve velínech a sociálních zařízeních) obslužných budov stanic lanovky.
Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn elektrickými ohřívači (o objemu 5 l) osazenými
u umyvadel.

Komunikace, přístup k sedačkové lanovce, obslužná doprava
Napojení na infrastrukturu počítá s využitím současných kapacit (parkoviště, příjezdová
komunikace). Spodní část areálu bude obsluhována stávající zpevněnou komunikací na
pozemku p.č. 2354/2 vedoucí z centrálního parkoviště Ski centra.
Pro letní přístup ke spodní stanici bude ze směru příchodu od parkoviště situováno vy-
rovnávací schodiště, na které budou navazovat zpevněné plochy k odjezdové a příjez-
dové plošině stanice. Obdobně plochy v prostoru horní stanice budou zpevněny shod-
ným způsobem.

Do stávajícího areálu mají příjezd povolen pouze vozidla zaměstnanců a obslužná do-
prava - v lyžařské sezóně celkem cca 6 osobních vozidel personálu, 3 zásobovací vozi-
dla restaurace a 1 vozidlo horské služby za den. Vozidla personálu a zásobovací voz i-
dla obvykle vjíždí do areálu v době od 6 do 8 hod nebo po 16 hod.

Stávající parkoviště pro návštěvníky je umístěno cca 400 m od spodní části areálu Ski
centra. Kapacita parkoviště je cca 300 stání pro osobní automobily a cca 10 stání pro
autobusy. Realizací záměru se nepředpokládají změny v intenzitě ani trasách stávající
dopravy.

Zasněžování a úprava sjezdových tratí v areálu Ski centra
První etapa provozu systému zasněžování ve Ski centru byla realizována v roce 1997,
postupně bylo zasněžování rozšiřováno a zkvalitňováno. V současné době se technic-
kým sněhem pokrývají sjezdovky: Můstek, Sjezdovka a Slalomka. Zdrojem vody pro
provoz systému zasněžování je akumulační nádrž na Hlubokém potoku u spodní stani-
ce vleků, která má odhadovanou kapacitu 150 m3, voda je čerpána pomocí 2 ponor-
ných čerpadel Grundfos o celkovém výkonu 25 l/s.
Zpočátku zimní sezóny (přelom listopadu a prosince) se postupným stříkáním sjezdo-
vek a lyžařských stop pod vleky vytvoří základní vrstva sněhu (minimálně 30 cm).
V průběhu zimní sezóny se sněhová pokrývka zkvalitňuje, upravují se vydřelá místa. Na
začátku zimy se technický sníh nanáší po celých 24 hodin, později dle potřeby (jen ve
večerních hodinách). Limitující pro provoz systému technického sněhu je dostatek vo-
dy, teplota vzduchu (minimálně - 3°C), vlhkost vzduchu a teplota vody.
Po realizaci nové sedačkové lanovky se nepředpokládají výrazné změny v nárocích na
vodu k výrobě technického sněhu (resp. mírně se sníží, protože nebude potřeba tech-
nicky zasněžovat lyžařské stopy pod jedním (demontovaným) vlekem). Pro výrobu
technického sněhu se nepoužívají žádné chemické prostředky, voda je pouze filtrována
od mechanických nečistot. Pro zasněžování je využíváno 10 ks středotlakých jednotek
typ HKD  a BKP 12 (pro úpravu spodních částí sjezdovek) a 2 ks propelerových děl typ
Areco Supersnow (v horních částech sjezdovek). V sezóně 04/05 bylo zasněžování
v provozu 368 mth.

Úprava sjezdových tratí probíhá zpravidla každý den po provozu vleku, postupně jsou
upravovány všechny sjezdovky. Průměrná doba úpravy je 4,5 hodiny. V období zvýše-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb.: Sedačková lanovka  –  Ski centrum Říčky v Orlických horách

- 13 -

ných sněhových srážek jsou sjezdovky upravovány ještě minimálně jednou o to
v časných ranních hodinách, tak aby byly v 8.00 hodin připraveny pro návštěvníky.
V období zasněžování je také rozhrnován technický sníh.

Pro úpravu tratí je používáno následující zařízení: rolba Kässbohrer PiBu 200 – hlavní
mechanismus a Kässbohrer PiBu 100 – mechanismus pro úpravu lehčích sjezdovek a
běžecký tratí. Záložním mechanismem, který slouží i pro rozvoz zařízení a obsluhu
technického sněhu je Kässbohrer PB 200.

B. I. 7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
Předpokládaný termín zahájení výstavby záměru:   4. čtvrtletí 2005
Předpokládaný termín dokončení záměru:               prosinec 2006

       

B. I. 8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:
S ohledem na charakter záměru budou přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit
především v okolí záměru. K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní
prostředí patří část k. ú. Říčky v Orlických horách.
Dotčené samosprávné celky:
Obec: Říčky nad Orlicí
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rokytnice v Orlických horách
Obec s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královehradecký
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního prostředí.

B. I. 9.  Zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.:
Kategorie II, bod 10.10
Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chrá-
něných podle zvláštních právních předpisů.
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B. II.  Údaje o vstupech
B. II. 1.  Zábor půdy

Záměr bude umístěn v katastrálním území Říčky v Orlických horách. Trasa lanovky
částečně využije průsek zpětné větve stávajícího vleku Transporta (přímý směr na vr-
chol), který bude rozšířen na koridor odpovídající šířkou umístění obou směrových větví
na společných podporách. Délka lanovky bude cca 1 200 m, šířka koridoru 12 m, plo-
cha koridoru lanovky bude 14 400 m2.
Zastavěná plocha obslužných budov bude činit celkem 80 m2 (z toho budova spodní
stanice 62 m2 a budova horní stanice 18 m2).
Součástí záměru jsou i terénní úpravy a ozelenění areálu. Plocha terénních úprav bude
činit u spodní stanice cca 2 650 m2 a u horní stanice cca 865 m2.
V tabulce č. 1 je uveden seznam zájmových parcel.

Tabulka č. 1: Zájmové parcely

Parcelní
č. Druh využití Vlastník Výměra parcely

(m2)

305 zastavěná plocha a nádvoří Ski klub Ústí nad Orlicí 311

310 zastavěná plocha a nádvoří Ski klub Ústí nad Orlicí 53

331 zastavěná plocha a nádvoří Ski klub Ústí nad Orlicí 18

2211/1 trvalý trávní porost Ski klub Ústí nad Orlicí 2 719

2211/2 trvalý trávní porost Ski klub Ústí nad Orlicí 3 355

2211/3 trvalý trávní porost Ski klub Ústí nad Orlicí 806

2211/4 trvalý trávní porost Ski klub Ústí nad Orlicí 6 355

2211/5 trvalý trávní porost Ski klub Ústí nad Orlicí 218

2304/1 lesní pozemek Kolowrat – Krakowský Jan 3 428 954

2304/11 ostatní plocha ČR, Lesy ČR, s.p. 11 865

2304/12 ostatní plocha ČR, Lesy ČR, s.p. 2 732

2304/14 lesní pozemek Kolowrat – Krakowský Jan 27 441

2304/15 ostatní plocha ČR, Lesy ČR, s.p. 33 213

2304/16 lesní pozemek Kolowrat – Krakowský Jan 19 238

2304/18 lesní pozemek Kolowrat – Krakowský Jan 6 211

2304/20 lesní pozemek Kolowrat – Krakowský Jan 8 715

2304/46 ostatní plocha ČR, Lesy ČR, s.p. 1 928

2304/56 lesní pozemek Kolowrat – Krakowský Jan 19 649

2304/82 ostatní plocha ČR, Lesy ČR, s.p. 362
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Pozemky parcelního č. 2211/1, 2211/2, 2211/3 a 2211/4 náležející do zemědělského
půdního fondu – ZPF jsou klasifikovány do V. třídy ochrany zemědělské půdy (kód
BPEJ 96811). Parcela č. 2211/5 nebyla bonitována.
V souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
(ZPF), ve znění pozdějších předpisů byl Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, od-
borem životního prostředí udělen souhlas s trvalým odnětím ze ZPF (č.j. ŽP 499/05-Sy
ze dne 20. května 2005) – viz. příloha oznámení č. 10. Celkové vynětí ze ZPF je 0,3942
ha. Jedná se o vynětí celé pozemkové parcely č. 2211/1 o výměře 0,2719 ha, pozem-
kové parcely č. 2211/5 o výměře 0,0218 ha a částí pozemkových parcel č. 2211/2 o
výměře 0,0491 ha, p.p.č. 2211/3 o výměře 0,0500 ha a p.p.č. 2211/4 o výměře 0,0014
ha. Podmínkou tohoto souhlasu je provedení skrývky kulturních vrstev půdy do hloubky
11 cm na celé ploše vynětí (0,3942 ha) před zahájením prací. Předpokládaný objem
ornice (včetně podorničí) bude činit 433,62 m3. Skrývka bude využita k terénním úpra-
vám v okolí stavby po jejím dokončení (popř. k zemědělskému využití v okolí).

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů bylo Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou,
odborem životního prostředí vydán souhlas s územním rozhodnutím se zamýšlenou
stavbou sedačkové lanovky na lesních pozemcích o celkové výměře 8 862 m2 (č.j. ŽP
284/05 Šť ze dne 21. března 2005) – viz. příloha oznámení č. 10. Souhlas byl vydán za
podmínky, že v rámci žádosti bude řešena možnost rekultivace lesních pozemků po
odstraněném vleku.

Plánovaný záměr je v souladu s platným územním plánem města Říčky nad Orlicí.
(Vyjádření Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách, odboru výstavby a životního
prostředí z hlediska trvalého vynětí části pozemků a o souladu navrženého záměru se
schváleným územním plánem je v příloze č. 10  tohoto oznámení.)

B. II. 2.  Odběr a spotřeba vody
Etapa výstavby záměru
Provozní technologická voda bude využívána k výstavbě, čištění vozidel, strojů a
k ochraně proti nadměrné prašnosti. Dále bude v případě znečištění komunikací použí-
vána voda pro čištění komunikací během stavby.
Pro vlastní stavební účely bude zajištěna voda ze stávající přípojky areálu tj. z vlastní
studny. Množství vody potřebné pro celou etapu výstavby nelze v současné době ob-
jektivně stanovit.
V době výstavby bude spotřebovávána pitná voda pro sociální účely (voda k pití, WC,
sprchy). Množství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a době trvání výstavby.
V současné době není znám přesný harmonogram výstavby a počet pracovníků na sta-
veništi.
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Akumulační nádrž na Hlubokém potoku
u obslužné budovy spodní stanice lanovky

Pracovníci stavebních firem budou využívat stávající  sociální zařízení (popř. chemický
záchod). Pro pitné účely bude používána pitná voda ze stávajícího vodovodu a balená
pitná voda.

Etapa provozu záměru
Obslužná budova spodní stanice lanovky bude napojena na stávající areálový rozvod
pitné vody samostatnou přípojkou. Budova horní stanice lanovky není v dosahu areálo-
vých rozvodů vody, voda bude dopravována v uzavřené nádobě a přečerpána do uza-
vřeného rezervoáru umístěného v objektu. Objem rezervoáru bude pokrývat denní po-
třebu vody.
Zdrojem pitné vody pro sociální potřebu bude voda ze stávající studny na p. č. 2304/15
v k. ú. Říčky v Orlických horách (akumulace v zásobníku o objemu 9 m3 - těsně u stud-
ny).
Povolení k odběru podzemní vody za účelem zásobování rekreačního objektu pitnou
vodou vydal dne 19. srpna 2002 Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, referát životního
prostředí (č.j. ŽP 78/02-231/2). Povolen byl odběr v množství maximálně 1,6 l/s, 1 660
m3/měsíc, 8 200 m3/rok. Doba platnosti rozhodnutí je 15 let.
Kvalita pitné vody je pravidelně sledována pomocí laboratorních rozborů vzorků vody
v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hy-
gienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Po zprovoznění záměru lze očekávat nárůst spotřeby pitné vody. V projektové doku-
mentaci (Šuda, 2004) byl proveden výpočet potřeby vody pro navržené objekty (prů-
měrný, maximální, roční). Ve výpočtech bylo uvažováno s celkem třemi zaměstnanci a
100% obsazením objektů po dobu celého roku.

Qp = 2 x 50 + 1 x 20 = 120 l/den Qh = 180 x 1,8 / 8 x 3600 = 0,01 l/s
Qm = 120 x 1,5 = 180 l/den Qr = 0,120 x 365 = 44 m3/rok

V roce 2004 bylo odebráno ze studny celkem 3 224 m3 vody. Celkový předpokládaný
nárůst pitné vody po zprovoznění sedačkové lanovky bude 44 m3/rok.

Dále je v areálu Ski centra využívána tech-
nologická voda pro provoz systému zasně-
žování sjezdových tratí a lyžařských stop
pod vleky technickým sněhem.
Zdrojem vody pro výrobu technického sně-
hu je akumulační nádrž na Hlubokém poto-
ku u spodní stanice vleků. Odhadovaná ka-
pacita nádrže je 150 m3.
Na provoz systému se používají 2 ponorná
čerpadla Grundfos o celkovém výkonu 25
l/s.
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Zpočátku zimní sezóny (přelom listopadu a prosince) se vytvoří základní vrstva sněhu
(minimálně 30 cm), technický sníh se nanáší po celých 24 hodin. V průběhu zimní se-
zóny se sněhová pokrývka pouze zkvalitňuje, nanášení probíhá nárazově, dle potřeby.
Nároky na potřebu vody se po realizaci sedačkové lanovky nebudou významně měnit
oproti současnosti, resp. mohou se mírně snížit, protože nebude potřeba technicky za-
sněžovat lyžařské stopy pod jedním demontovaným vlekem.
Zdrojem požární vody bude také voda z akumulační nádrže Hlubokého potoka.

B. II. 3.  Surovinové a energetické zdroje
Etapa výstavby záměru

Přesný typ, množství materiálů a surovin bude upřesněn v dalších stupních projektové
dokumentace. Bude se jednat především o pozinkovanou ocelovou konstrukci techno-
logického zařízení a další konstrukční prvky lanovky, kabelové rozvody a sítě, izolace
aj.  Základy budou vybudovány z betonu. Pro výstavbu obslužných budov budou po u-
žity běžné stavební hmoty a materiály – cihelné zdivo, dřevěné konstrukce a opláštění,
krokve, krytina (podrobněji viz. popis v kapitole č. B. I. 6. Stručný popis technického a
technologického řešení záměru).
Během výstavby se předpokládá napojení na stávající sítě, celkovou spotřebu elektric-
ké energie při výstavbě nelze objektivně určit.

Etapa provozu záměru
Energetické zdroje
V současné době je technologické zařízení areálu Ski centra napájeno z vlastní prů-
myslové vestavěné trafostanice (38,5/0,4 kV, 1 x 630 kVA).
Při realizaci záměru bude stávající dvousloupová distribuční trafostanice č. 363 včetně
sloupu s úsekovým odpojovačem vrchního přívodu VN a svislým odpínačem kabelové-
ho vývodu přeložena. K této trafostanici bude zajištěn přístup z nově budovaného pro-
storu při spodní stanici lanovky. Dále budou přeloženy kabelové rozvody VN a NN.

Stávající odběr elektrické energie (v kategorii B, sekundární nepřímé měření):
vlek Tatrapoma   90 kW 2 x čerpadlo u laguny 110 kW
vlek Transporta 116 kW čerpadlo na hraně   22 kW
vlek Můstek   20 kW 2 x zasněžovací dělo   52 kW
osvětlení a 2 x čerpadlo   26 kW stožár   20 kW
kompresor   69 kW

celkem instalováno: Pi = 525 kW
maximální soudobý příkon: Ppm = 420 kW
Výstavbou nové sedačkové lanovky dojde k odstranění stávajícího vleku Transporta o
příkonu 116 kW a k navýšení odběru o instalaci nové sedačkové lanovky v rozsahu 253
kW při rozběhu zařízení a 216 kW během trvalého provozu. Předpokládaný maximální
soudobý příkon pro odběr ze stávající trafostanice bude činit Ppm = 520 kW.
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Připojení nové spodní stanice lanovky bude provedeno novým kabelovým vedením 2 x
AYKY 3x240+120, uloženým volně ve výkopu. Napojení bude ve stávajícím rozvaděči
NN průmyslové trafostanice, kabelové vedení bude zakončeno v hlavním rozvaděči NN
ve spodní stanici lanovky. Stávající kabelový propoj z průmyslové trafostanice směrem
k distribuční trafostanici č. 363 typu 2 x AYKY 3x185+95 je dožitý a nebude využit.

Chemické přípravky
Pro vleky i pojízdné stroje se v současné době používá jako mazivo Xintex Super Im-
pact – GL. Přípravek se skládá z parafinových olejů a aditiv (95 hm.% tvoří směs uhlo-
vodíků C20 – C50), je klasifikován jako zdraví škodlivý. Bezpečnostní list přípravku je
přílohou oznámení č. 9.  Spotřeba maziva činí přibližně cca 4 kg za rok.

Dále je v současnosti v převodových skříních obsažen převodový olej a to v množství –
u vleku Transporta - 11 litrů, u  vleku Tatrapoma H 210 - 200 litrů a  Tatrapoma PFP -
Můstek – 5 litrů. Tyto náplně jsou pravidelně obměňovány (jedenkrát za 2 – 3 roky).
U nové sedačkové lanovky bude náplň činit cca 250 litrů. Výměna oleje bude provede-
na po první sezóně a následně pravidelně vždy po 5 000 Mth. Druh přípravku není
znám, bude používán převodový olej doporučený dodavatelem zařízení.

Pro provoz techniky na úpravu tratí Ski centra (rolby) slouží v areálu Ski centra zásob-
ník motorové nafty s výdejním stojanem. Jedná se o typovou dvouplášťovou nádrž o
objemu 16 000 litrů. Nádrž je umístěna na betonové oplocené ploše, na terase
v blízkosti restaurace Skirest a objektu Horské služby. Plnění zásobníku se zpravidla
provádí 1 x ročně před lyžařskou sezónou.

Pro případ výpadku elektrické energie či jiné poruchy bude u nové sedačkové lanovky
instalován nouzový pohon pomocí dieslového motoru. Jako palivo by byla využívána
nafta z provozovaného zásobníku.

B. III.  Údaje o výstupech
C. III. 1.  Emise do ovzduší

Etapa přípravy a výstavby záměru
Záměr si vyžádá demolice některých původních objektů (vrchní obslužná budova stani-
ce lanovky, čistička odpadních vod, stávající vlek Transporta). Vybouraný materiál bude
transportován pomocí bagru do přistavených kontejnerů, bude tříděn na ocelové prvky,
dřevěné prvky, kontaminovaný materiál a ostatní (stavební suť aj.) a odvážen náklad-
ními automobily.
V rámci přípravy území bude postupně prováděna skrývka orniční vrstvy a skrývky ze-
miny v místě budování základů. V další etapě budou stavebně upraveny některé stáva-
jící objekty a vybudovány nové stavby jednotlivých objektů v areálu Ski centra.

Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanismů na staveništi a obslužná automo-
bilová doprava na příjezdových komunikacích. Sledovanými škodlivinami
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z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné
částice.
Doprava stavebního materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů po stá-
vajících komunikacích. Stavební činnost bude probíhat pouze v denní době od 700 hod
do 2100 hod.

Při přípravě území a výstavbě se mohou uvolňovat také tuhé znečišťující látky – při
demoličních a výkopových pracích, ze skladování sypkých materiálů, atd. Emise budou
závislé na aktuálních podmínkách (např. na vlhkosti vzduchu a půdy, síle a směru vět-
ru) a také na  realizaci opatření k omezování prašnosti, proto bude nutné (zejména
v době suchého a větrného počasí) provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní
trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat prašnost i v místě stavby
(skrápění, omezení deponií sypkých hmot a materiálů aj.).

Plošným zdrojem emisí bude plocha staveniště a prostor stání nákladních vozidel. Lini-
ovými zdroji emisí budou komunikace sloužící jako příjezdové, resp. odjezdové trasy.
Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy
není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané průjez-
dem osobních a nákladních automobilů na staveništi a příjezdových komunikacích bě-
hem výstavby sedačkové lanovky. Podrobný technologický postup provádění staveb-
ních prací bude vypracován před zahájením vlastní stavební činnosti a bude odvislý od
možností dodavatele. Množství emisí z provozu obslužné dopravy a mechanismů  je
možné předpokládat nízké.
Působení těchto zdrojů je časově omezené. Očekávaná doba trvání demolic je cca 2
týdny a výkopových prací maximálně 2 měsíce. Investor plánuje realizaci stavby
v období květen - říjen.

Etapa provozu záměru
Záměr  při běžném provozu neprodukuje emise do ovzduší.  (Lanová dráha bude stejně
jako stávající dopravní zařízení poháněná elektromotorem. Vytápění obslužných ob-
jektů stanic lanovky bude zajištěno pomocí přímotopových konvektorů. Ohřev teplé
užitkové vody bude zajištěn elektrickými ohřívači osazenými u umyvadel.)
Pro případ výpadku elektrické energie či jiné poruchy bude k dispozici nouzový pohon
sedačkové lanovky pomocí dieslového motoru běžného provedení. Množství a složení
emisí produkované při provozu motoru je shodné s provozem motorů vozidel spalujících
naftu. Nouzový pohon bude sloužit pouze pro krátkodobý provoz – pro vyprázdnění ob-
sazených  vozů v případě poruchy. Nebude používán jako záložní zdroj pro běžný pro-
voz. Do chodu bude dieslový motor uváděn pouze při pravidelných revizích.  (Zkušební
spuštění motoru v období provozu lanovky se bude provádět 1 x týdně, průměrná doba
spuštění motoru je odhadována na 3 – 5 minut.)
Záměr nebude významným zdrojem světelného znečištění. V současné době je osvět-
lení instalováno pouze u nejkratší sjezdové tratě Můstek. Osvětlení trasy nové sedač-
kové lanovky bude provedeno pomocí reflektorů na samostatných sloupcích. Reflektory
budou směrovány ve směru jízdy. Osvětlení bude časově omezeno – ročním obdobím
(pouze v lyžařské sezóně) a časovým intervalem (omezený počet hodin).
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Instalovaná zařízení a objekty nebudou emitovat pachové látky.

B. III. 2.  Odpadní vody

Etapa výstavby záměru
Během výstavby budou vznikat splaškové odpadní vody, pracovníky stavebních firem
bude využíváno sociální zázemí (WC, sprchy) v areálu Ski centra. K odvodu splaško-
vých odpadních vod z těchto sociálních zařízení budou využity stávající kanalizační pří-
pojky do městské kanalizace.
Produkce splaškových odpadních vod bude řádově shodná  se spotřebou pitné vody.
Množství odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou (technologických odpad-
ních vod)  a splaškových odpadních vod nelze v současné době objektivně určit.

Etapa provozu záměru
Při provozu sedačkové lanovky budou vznikat splaškové odpadní vody a dešťové od-
padní vody ze střech objektů.
Splaškové vody z obslužné budovy spodní stanice lanovky od všech zařizovacích
předmětů budou vyvedeny vně objektu a zaústěny do stávající areálové splaškové ka-
nalizace. Obslužná budova horní stanice lanovky není v dosahu areálové kanalizace.
V objektu bude umístěno chemické WC. Splaškové vody budou vznikat pouze z mytí.
Budou jímány do uzavřené nádoby, po jejím naplnění odváženy do úklidové komory
v objektu služeb u spodní stanice lanovky. (Zde budou vylity do výlevky, která bude na-
pojena na areálovou kanalizaci.)
V současné době kanalizační síť ústí na areálové čistírně odpadních vod typu
MINICLAR BC100. ČOV slouží pro čištění odpadních vod ze stávajících objektů: slu-
žebny Horské služby, restaurace Skirest včetně bytových apartmánů, budovy vleku, 2
kiosků s občerstvením, veřejného WC, objektu služeb a domečku u pokladny. Vyčiště-
né odpadní vody jsou z ČOV svedeny kanalizační přípojkou do recipientu Hluboký po-
tok.
Dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu (Okresní úřad v Rychnově nad Kněž-
nou, referát životního prostředí, dopis ze dne 23.6.1997; č.j. ŽP 712/97 – 231/2) je po-
voleno vypouštění odpadních vod v množství 1,0 l/s, 765 m3/měsíc a 7650 m3/rok. Nej-
vyšší povolená míra znečištění odpadních vod je 50 mg/l BSK-5 (biologická spotřeba
kyslíku - pětidenní) a 40 mg/l NL (nerozpuštěné látky).
V souladu s rozhodnutím a platnou legislativou je pravidelně (2 x ročně) prováděn roz-
bor kvality vypouštěných odpadních vod.
V rámci výstavby záměru se vzhledem k umístění obslužné budovy spodní stanice la-
novky  plánuje demolice stávající ČOV. Odkanalizování areálu bude zajišťovat nově
vybudovaný svod pomocí tlakové kanalizační přípojky, který bude napojen před stávají-
cí ČOV a bude sveden (cca 1000 m) pod hotel Michal, kde se bude ústit do obecní k a-
nalizace a ČOV.
Produkce splaškových odpadních vod koresponduje s množstvím spotřebované pitné
vody (viz. bilance – kapitola č. B. II. 2.  Odběr a spotřeba vody).

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb.: Sedačková lanovka  –  Ski centrum Říčky v Orlických horách

- 21 -

 Přibližný odtok dešťových odpadních vod ze střech nově vybudovaných objektů je sta-
noven výpočtem dle následujícího vztahu:

 Q = Ψ . F . S
 
kde je   Q – množství dešťových vod za rok,

Ψ - součinitel odtoku,
F – plocha zachycených dešťových vod (m2),
S – roční úhrn srážek (m3 na 1 m2).

 Jako vstupní údaje k výpočtu byly použity: 
odtokový  koeficient  - střechy a zpevněné plochy.…...………..……. 0,9
roční úhrn srážek …………………..………..…………………..…….… 1,2 m3/m2

plocha střech nových objektů obslužných budov …………………….. cca 80 m2

Qrok  =  0,9 x 90 x 1,2 = 97 m3/rok

 Roční množství dešťových vod ze střech nových obslužných budov stanic lanovky bude
činit max. 97 m3/rok. Jedná se o neznečištěné dešťové vody, budou likvidovány zasa-
kováním do okolního terénu.

B. III. 3.  Odpady 

Etapa výstavby záměru
 Po dobu výstavby budou vznikat odpady  typické pro stavební činnosti (tj. demoliční a
stavební práce, montážní práce, vybavování objektů, úklidové práce, apod.).
 
Ve významném množství budou produkovány odpady během demolice některých ob-
jektů (obslužné budovy, základy stávajícího vleku Transporta). Předpokládané množství
odpadu z odstraňování objektů bude cca  80 m3 stavebních odpadů (beton, cihly,
směsný stavební odpad aj.) a 15 tun odpadních kovů (podpěry stávajícího vleku Trans-
porta).

Rostlinný materiál pocházející z odstraňování bylinné a dřevinné vegetace (keře, nále-
tové dřeviny) při přípravě plochy pro realizaci záměru bude využit vhodným způsobem
(kompostování, …).
Neznečištěná odtěžená zemina není odpadem, bude ukládána na dočasně vytvořených
deponiích, ze kterých bude použita pro terénní úpravy ploch u stanic lanovky. Orniční
vrstva bude využita k rekultivaci ploch po výstavbě v areálu Ski centra (nadbytečné
množství případně na jiných lokalitách v regionu).

Během výstavby záměru budou vznikat odpady charakteru nevyužitých částí kon-
strukčních prvků (např. zbytky neupotřebených těsnících fólií, zbytky potrubí, kabelů aj.)
Dále budou vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé
druhy odpadních obalů (papírové a lepenkové obaly či plastové obaly od stavebních a
montážních hmot, úlomky cihel, betonu, nevyužité části kovových konstrukcí /železo a
ocel, směsné kovy/ atd.). Vznikající odpady budou v maximální možné míře recyklová-
ny. Pokud budou některé odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů nebezpečných.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb.: Sedačková lanovka  –  Ski centrum Říčky v Orlických horách

- 22 -

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné před
prováděním bouracích prací provést hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle
zákona 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
U odpadů potenciálně kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných
vlastností a to akreditovanou laboratoří. Odběr odpadu provede pověřená osoba (dle
vyhlášky č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů), podle výsled-
ku hodnocení bude navržen způsob nakládání s těmito druhy odpadů.
 

Snížení potenciálního rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí a zdraví lidí
vyplývající z nevhodného řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a nevhodného
nakládání s nimi lze při odstraňování objektů dosáhnout posouzením nebezpečných
vlastností již před zahájením stavebních prací. Účelem průzkumu je vymezení části
stavby ze kterých demolicí vzniknou nebezpečné odpady a s těmito pak nakládat a
zneškodňovat je samostatně a zabránit tak míšení odpadů kategorie ostatní a kategorie
nebezpečný.

K nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování sta-
veb zveřejnil odbor odpadů MŽP metodický pokyn (věstník MŽP 9/2003). V tomto me-
todickém pokynu jsou formulovány doporučené postupy při zabezpečování nakládání
se stavebními a demoličními odpady:
- přednostně využívat jednotlivé konstrukční celky staveb (prefabrikáty, ocelové kon-

strukce, dřevěné konstrukce – nosníky, výplně otvorů apod.) jako celky,
- pokud nelze konstrukční celky staveb využít jako celek, odpad mechanicky (fyzikál-

ně) upravit tak, aby svou strukturou byl srovnatelný se štěrkopísky nebo stavebním
kamenivem a dále jej využít jako:

• stavební výrobky (v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky, v platném znění),

• k výrobě stavebních a jiných výrobků,

• k materiálovému využití upravených stavebních odpadů v podzemních prosto-
rách a na povrchu terénu v souladu s požadavky § 12 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady.

Neupravené – nerecyklované stavební a demoliční odpady (tzn. úprava velikosti složek
odpadů (např. drcení) a roztřídění na velikostní frakce) dle metodického pokynu nelze
obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s výjimkou odpadů podsku-
piny 17 05 – Zemina vytěžená, kategorie „O“). U neupravených stavebních a demolič-
ních odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině
(nelze prakticky připravit průměrný reprezentativní vzorek odpadu pro účely analytické-
ho stanovení) a tedy je nelze neupravené (nerecyklované) ani využívat v podzemních
prostorách ani na povrchu terénu, ani k vytváření krycí - rekultivační vrstvy při uzavírání
skládek.
Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady kategorie ostatní odpad dle
Katalogu odpadů je proto možné v souladu s požadavky  vyhlášky č. 383/2001 Sb.
pouze ukládat jako odpad, který nelze hodnotit na  základě jeho vyluhovatelnosti, tj. na
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skládky kategorie S - OO, nebo v případě, že je znečištěn nebezpečnými složkami, na
skládky kategorie S – NO.
MŽP dále doporučuje postupné odstraňování částí stavby, které jsou nositeli nebez-
pečných vlastností (materiály s obsahem azbestu, části stavby významně znečištěné
látkami způsobujícími jejich nebezpečnost atd.)  a těch částí stavby, které je v rámci
základního materiálu stavby možno považovat za příměsi a u nichž je to technologicky
a ekonomicky možné (např. výplně otvorů, kovové a dřevěné střešní konstrukce, pod-
lahové krytiny a konstrukce z plastů nebo dřeva, klempířské doplňky, rozvody médií,
technologické zázemí staveb – rozvaděče, transformátory, výměníky, vzduchotechnická
zařízení).
Celkové odstranění stavby je doporučeno po realizaci předcházejících kroků. Prioritně
je doporučeno zvažovat a zkoumat možnosti využití materiálů vznikajících při odstraňo-
vání stavby přímo v místě jejich vzniku (v rámci stavby).
Přehled odpadů, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné
k úpravě (recyklaci), odpadů, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) a
odpadů, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci), je uveden
v příloze č.1 citovaného metodického pokynu MŽP. V metodickém pokynu jsou dále
specifikovány možnosti využívaní upravených stavebních a demoličních odpadů.

Nakládání s odpady během výstavby i provozu záměru musí být řešeno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.

Odpady vznikající během výstavby budou odděleně shromažďovány ve sběrných ná-
dobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou tyto odpady předávány k využití či k
odstranění. Případně vznikající nebezpečné odpady budou také tříděny dle jednotlivých
druhů, shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách
určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné ma-
nipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin ze shromážděných odpadů.
Shromažďovací nádoby musí být označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. (V případě shromaž-
ďovacích nádob s nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby opatřeny katalogovým
číslem, názvem odpadu, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za obsluhu a
údržbu shromažďovacího prostředku. V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku
nebezpečných odpadů nebo na nich musí být umístěn identifikační list nebezpečných
odpadů.)

Dodavatel stavebních prací, který bude dle smlouvy současně původcem odpadů, za-
jistí další nakládání s těmito odpady v souladu s platnými legislativními předpisy.
Přesná specifikace odpadů vznikajících v průběhu výstavby není v současné době
možná, bude upřesněna v prováděcích projektech. V prováděcích projektech budou
uvedeny jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby záměru, jejich předpoklá-
dané množství a způsob shromažďování, třídění, odstranění či využití.
Očekávané druhy odpadů vznikajících během přípravy a výstavby záměru jsou uvedeny
v následující tabulce.

Tabulka č. 2: Předpokládané druhy odpadu vznikající při výstavbě záměru
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 Kat. č.  Kat.  Název  Vznik

 02 01 03  O  Odpad rostlinných pletiv  odstraňování bylinné a dřevinné
vegetace

08 01 11 N
Odpadní barvy a laky obsahující or-
ganická rozpouštědla nebo jiné ne-
bezpečné látky

 odpad vznikající během stavby

 08 01 12  O  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené
pod číslem 08 01 11  odpad vznikající během stavby

 08 01 17  N
 Odpady z odstraňování barev nebo
laků obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

 odpad vznikající během stavby

 12 01 20  N  Upotřebené brusné nástroje a brusné
materiály obsahující nebezpečné látky

 odpad vznikající během stavby,
odpad z odstraňování staveb

 12 01 21  O
 Upotřebené brusné nástroje a brusné
materiály neuvedené pod číslem 12 01
20

 odpad vznikající během stavby,
odpad z odstraňování staveb

 15 01 01  O  Papírové a lepenkové obaly  obaly stavebních hmot

 15 01 02  O  Plastové obaly  obaly stavebních hmot apod.

 15 01 06  O  Směsné obaly  obaly stavebních hmot apod.

 15 01 10
 

 N
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami zne-
čištěné

 obaly z nátěrových a těsnících
hmot

 17 01 01  O  Beton
zbytky stavebních hmot - odpad
vznikající během stavby, odpad
z odstraňování staveb
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 Kat. č.  Kat.  Název  Vznik

 17 01 02  O  Cihly
 odpad vznikající během stavby,
odpad z odstraňování staveb

 17 01 06  N
 Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky

 odpad vznikající během stavby,
odpad z odstraňování staveb

 17 01 07  O
 Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

 poškozené nebo jinak nepouži-
telné stavební hmoty, odpad
vznikající během stavby, odpad
z odstraňování staveb

 17 02 01  O  Dřevo
 odpadní stavební dřevo, odpad
vznikající během stavby, odpad
z odstraňování staveb

 17 02 02  O  Sklo  zbytky, poškozené stavební ma-
teriály

 17 02 03  O  Plasty  odpad plastů

 17 02 04  N
 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebez-
pečné látky nebo nebezpečnými lát-
kami znečištěné

odpad vznikající během stavby,
odpad z odstraňování staveb

 17 04 05  O  Železo a ocel  odpad vznikající během stavby,
odpad z odstraňování staveb

 17 04 07  O  Směsné kovy
 zbytky, poškozené stavební ma-
teriály - odpad vznikající během
stavby, odpad z odstraňování
staveb

 17 04 09  N  Kovový odpad znečištěný nebezpeč-
nými látkami

 odpad z rekonstrukce a staveb-
ních úprav

 17 04 11  O  Kabely neuvedené pod 17 04 10

 odpad izolačních stavebních
materiálů, odpad vznikající bě-
hem stavby, odpad
z odstraňování staveb

 17 06 04  O  Izolační materiály neuvedené pod čísly
17 06 01 a 17 06 03

 odpad izolačních stavebních
materiálů, odpad vznikající bě-
hem stavby, odpad
z odstraňování staveb
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Etapa provozu záměru
Během provozu záměru se předpokládá vznik odpadů uvedených v Katalogu odpadů
jako skupina 20 „Komunální odpady“ a složky odděleného shromažďování.

Dále mohou vznikat odpady pocházející z úklidu, využívání, údržby a opravy zařízení
v prostorách areálu (např. odpady z obalů, zbytky nátěrových a těsnících hmot, uliční
smetky, převodový olej apod.). Opravy strojního zařízení budou zajišťovány odborným
servisem na základě smluvních vztahů včetně zajištění odpovídajícího nakládání (dle
platné legislativy) s odpady vzniklými v rámci provedení servisní činnosti.

V tabulce č. 3 jsou uvedeny vybrané druhy odpadů, které by mohly vznikat při provozu
záměru.

Tabulka č. 3: Vybrané druhy odpadu vznikající při provozu záměru

Kat. číslo Kateg. Název

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 O Plastové obaly

15 01 04 O Kovové obaly

15 01 06 O Směsné obaly

15 01 07 O Skleněné obaly

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

15 02 02 N
Adsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

20 01 01 O Papír a lepenka

20 01 02 O Sklo

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 39 O Plasty

20 01 40 O Kovy

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01 O Směsný komunální odpad

20 03 03 O Uliční smetky

Za rok 2004 bylo z celého areálu Ski centra vyprodukováno celkem 23,94 t směsného
komunálního odpadu. Během provozu nové sedačkové lanovky je možné očekávat
mírné navýšení tohoto množství v důsledku občasného provozování sedačkové lanovky
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i v letních měsících. Pro ostatní druhy odpadů nelze celkovou roční produkci jednotli-
vých druhů odpadů v současné době objektivně stanovit.
 
 S upotřebenými zářivkami bude snahou nakládat v režimu zpětného odběru použitých
výrobků (dle ustanovení § 38 zákona č.185/2001 Sb.).
 
 Využití či odstraňování odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných
firem s příslušným oprávněním (osoba oprávněná k nakládání s těmito druhy odpadů
ve smyslu § 4 a § 12 zákona č.185/2001 Sb.).
 
 
Odpady vznikající při ukončení provozu Ski centra
Ukončení provozu Ski centra Říčky nad Orlicí není plánováno. Pokud by v budoucnu
došlo k ukončení provozu areálu Ski centra, bude spektrum vznikajících odpadů ob-
dobné jako v etapě výstavby. Odstranění objektů, budov a zpevněných ploch musí být
realizováno dle požadavků platných legislativních předpisů.
   

 B. III. 4.  Hluk a vibrace
Etapa výstavby záměru
Zdroji hluku během výstavby záměru bude provoz stavebních mechanismů a nákladní
obslužné dopravy. Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a
obslužné dopravy není možné hodnotit navýšení stávající hlukové zátěže v obci Říčky
po dobu výstavby lanovky. Podrobný technologický postup provádění stavebních prací
bude vypracován před zahájením vlastní stavební činnosti a bude odvislý od dodavatele
těchto prací.
Hladina akustického tlaku udávaná pro nákladní vozidlo při nakládce a při spuštěném
motoru je přibližně 80 dB - 86 dB dle typu nákladního vozidla.
Doprava stavebního materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů po stá-
vajících komunikacích. Stavební činnost bude probíhat pouze v denní době od 700 hod
do 2100 hod.
Působení těchto zdrojů je časově omezené. Očekávaná doba trvání demolic je cca 2
týdny a výkopových prací maximálně 2 měsíce. Investor plánuje realizaci stavby
v období květen - říjen.

Stavební mechanismy a některé ruční nářadí mohou být také zdrojem vibrací. Těmto
vibracím je však vystavena především obsluha a nejbližší okolí mechanismu. Vibrace
z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti několika metrů od místa jejich
působení. Vibracemi nebude ovlivněno širší okolí ani zástavba.

Etapa provozu záměru
Stacionární zdroje hluku
V areálu Ski centra jsou v současné době provozovány tři lyžařské vleky.  Zdrojem hlu-
ku je především jejich pohon, který je u dvou umístěn na prvním sloupu vleku, kotvový
vlek Transporta má pohon umístěn ve strojovně ve zděném objektu obslužné budovy
dolní stanice. Vleky jsou v provozu pouze v denní době od 800 do 1700 hod. Vlek u
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„Můstku“ je v některých dnech v provozu i v době od 1700 do 2100 hod (večerní lyžová-
ní).
Zdroji hluku je také provoz sněhových děl. Na začátku sezóny mohou být v provozu až
24 hod, později pouze ve večerních a nočních hodinách, případně ráno před zahájením
provozu vleků. Jsou rozmísťována v různých částech sjezdovek (v prostoru vydřených
míst). Pro úpravu spodních částí sjezdovek jsou využívány středotlaké jednotky typu
HKD BKP 1 (celkem k dispozici 10 ks)  a  horní části sjezdovek jsou zasněžovány po-
mocí 2 ks propelerových děl Areco Supersnow.
Technologická voda pro zasněžování je čerpána pomocí dvojice ponorných čerpadel
Grundfos. Jsou zapuštěna do ocelových skruží zakopaných do hráze akumulační nádr-
že a zastřešena dřevěným objektem. Provoz čerpadel není významným zdrojem hluku.
Spodní část Ski areálu je ozvučena – hraje zde reprodukovaná hudba. Jedná se o pro-
stor v okolí restaurace, pokladen a dojezdové části sjezdovky Můstek.

Liniové zdroje:
Sjezdové a běžecké tratě  jsou upravovány dvěma sněhovými rolbami – Kässbohrer
PiBu 200 a Kässbohrer PiBu 100. Třetí Kässbohrer PiBu 200 slouží, jako záložní a  pro
rozvoz zařízení a obsluhu.
V lyžařské sezóně do Ski areálu přijíždí v průměru šest osobních vozidel personálu, tři
zásobovací vozidla restaurace a jednoho vozidla horské služby za den. Zásobovací
vozidla a vozidla personálu do areálu vjíždí ráno mezi 600 a 800, nebo po 1600  hodině –
v době mimo provoz vleků.
Před začátkem sezóny v podzimních měsících je do areálu Ski centra dopravena moto-
rová nafta. Tato doprava je zajištěna jednou cisternou a zásoby pokrývají celosezónní
spotřebu (zásobník má kapacitu 16 000 l).
Vozidla zákazníků zůstávají na centrálním parkovišti, do Ski areálu je vjezd zakázán a
zabezpečen závorou na příjezdové komunikaci.

Pozadí:
Za přírodní pozadí lze považovat šumění lesa, proudící vodu v Hlubokém potoku. Pří-
rodní zdroje jsou závislé na klimatických podmínkách a mají velmi proměnný charakter.
V době lyžařské sezóny jsou zdrojem hluku také hlasové projevy návštěvníků Ski cent-
ra.

Realizací záměru bude zrušen pohon kotvového vleku Transporta a bude nahrazen
novým zdrojem hluku - pohonem sedačkové lanovky. Součástí sedačkové lanovky bu-
de záložní zdroj - dieselový motor. Tento zdroj bude v provozu pouze v případě výpad-
ku el. energie po dobu výstupu cestujících z lanovky. Záložní zdroj bude v pravidelných
1 týdenních intervalech přezkušován. Jedna provozní zkouška bude trvat cca 3 - 5 mi-
nut. Ostatní zdroje hluku budou zachovány v nezměněné podobě.

V následující tabulce jsou uvedeny akustické parametry hlavních zdrojů hluku z areálu
Ski centra Říčky v Orlických horách.
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Tabulka č. 4: Akustické parametry zdrojů hluku

zdroj hluku akustický parametr
LAeq [dB] / vzdálenost [m]

el. pohon vleků Lw = 90 dB

tyčové sněhové dělo 49 / 11)

pohon sedačkové lanovky 78 / 2,5 1)

rolby Kässbohrer
(při maximálních otáčkách motoru) 76 / 7 1) ( Lw = 97 dB 2) )

zepředu, zezadu z boku

sněhová děla Areco Supersnow
65 / 20 1)

61 / 50 1)

51 / 100 1)

62 / 20
59 / 50

49 / 100

Vysvětlivky:
1) hodnoty převzaty z údajů výrobců těchto typů zařízení (sedačková lanovka s pohonem umístěným na

prvním sloupu lanovky)
2) přepočítaná hodnota

B. III. 5.  Rizika havárií
Z běžného provozu areálu při dodržování legislativních předpisů a dále navržených
opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí areálu žádná
významná rizika.

Riziko bezpečnosti provozu a lokálního znečištění životního prostředí by tedy předsta-
voval pouze případ mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání lidské-
ho faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni apod.).

Během provozu lanovky by mohl nastat provozní poruchy (výpadek elektrického prou-
du, poškození technického zařízení lanovky, stanic apod.). Tyto poruchy by mohly mít
za následek krátkodobé odstavení lanovky mimo provoz. Lanová dráha bude vybavena
prostředky pro evakuaci cestujících. Riziko poruch je minimalizováno pravidelnými kont-
rolami a servisem zařízení.

Za nejzávažnější mimořádné události z hlediska negativního vlivu na životní prostředí a
zdraví osob lze považovat únik závadných látek a požár.
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Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy
(popř. geologického podloží) by se mohly stát nebezpečné látky používané k provozu či
pohonu strojů (motorová nafta, oleje atd.), některé z produkovaných odpadů (zejména
při výstavbě - např. stavební a demoliční odpady kategorie N, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné…).
Mohlo by dojít k náhodnému úniku z neuzavřených nebo nesprávně uzavřených a
shromažďovaných obalů, kontejnerů, nádob se závadnými látkami či odpady, dále
k únikům nafty z nádrže z automobilů a strojů na nezpevněné plochy (zejména při vý-
stavbě - např. v místě výkopů a stavby i na zpevněné plochy používaných přepravních
tras) apod. V době provozu záměru by mohly závadné látky potenciálně unikat při poru-
šení celistvosti nádrže na skladování motorové nafty a převodových skříní, při manipu-
laci s pohonnými hmotami (plnění zásobníku, stáčení pohonných hmot), při výměně
převodových olejů v převodových skříních. Z kanalizace na odpadní splaškové vody by
k náhodnému úniku došlo pouze v případě porušení nepropustného materiálu potrubí.

Přípravné i stavební práce budou zabezpečeny tak, aby se riziko nestandardního stavu
a havárií minimalizovalo.
Během výstavby a provozu záměru se na ploše záměru nebudou realizovat výměny
olejů, opravy strojů, mytí nákladních vozidel a strojů. Doplňování pohonných hmot do
mechanismů a strojů bude prováděno výhradně na zpevněné ploše. Na této ploše bu-
dou také stroje parkovat. Plocha musí být zabezpečena tak, aby v případě náhodného
úniku závadných látek při parkování mechanismů či čerpání pohonných hmot nemohlo
dojít ke kontaminaci okolních nezpevněných ploch. Při odstavení vozidel a strojů na
nezpevněné ploše musí být tyto mechanismy podloženy záchytnými plechovými vana-
mi.

Pro provoz techniky na úpravu tratí Ski centra (rolby) slouží v areálu Ski centra zásob-
ník motorové nafty s výdejním stojanem. Jedná se o typovou dvouplášťovou nádrž o
objemu 16 000 litrů. Nádrž je umístěna na zpevněné betonové oplocené a uzamčené
ploše, na terase v blízkosti restaurace Skirest a objektu Horské služby. Plnění nádrže
naftou probíhá z cisternového automobilu pomocí čerpadla a to zpravidla 1 x ročně
před lyžařskou sezónou. Obsluhu provádí pouze pověřená osoba, obeznámená
s provozním řádem. V době čerpání pohonných hmot se tato osoba nesmí od nádrže
vzdálit.

Dále je v současnosti v převodových skříních lanových drah obsažen převodový olej a
to v množství – u vleku Transporta - 11 litrů, u  vleku Tatrapoma H 210 - 200 litrů a  Tat-
rapoma PFP - Můstek – 5 litrů. Tyto náplně jsou pravidelně obměňovány (jedenkrát za
2 – 3 roky). U nové sedačkové lanovky bude náplň činit cca 250 litrů. Výměna oleje bu-
de prováděna po první sezóně a následně pravidelně vždy po 5 000 Mth.

Výměna převodového oleje bude zajišťována servisní organizací. Odčerpání náplně
musí být prováděno tak, aby při náhodném úniku nemohlo dojít  ke kontaminaci okolí
(plocha pod převodovou skříní bude realizována jako zpevněná, převodová skříň bude
při výměně náplně podložena záchytnou plechovou vanou).

Používané instalace a technologická zařízení se budou pravidelně kontrolovat a udržo-
vat v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.
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Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel
a jiných závadných látek je v prostoru nádrže na motorovou naftu z řízen tzv. havarijní
bod. Zázemí je také vybaveno hasícími prostředky, lékárničkou pro první předlékařskou
pomoc a ochrannými  pomůckami pro pracovníky (pracovní a gumové rukavice,
ochranný štít či brýle, gumová ochranná obuv).

V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu se bude postupovat násle-
dovně:

1. ihned přerušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.

Je nutné ihned přerušit nebo alespoň omezit únik závadných látek – dle charakteru
mimořádné události (dočasně utěsnit poškozená místa, otvory či praskliny (např. utěs-
ňovací pastou či tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je důležité
z místa odstranit možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje či mechanismu apod.).
Při úniku závadných látek na nezpevněnou plochu je nutné dle možností zabránit rozši-
řování látek do míst dosud nezamořených a závadnou látku urychleně zachytit - uniklou
kapalinu přemístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého materiálu (sypký
sorbent, piliny, sorpční rohože atp.). Znečištěné sorbenty se shromáždí do označených
PE pytlů nebo označených a uzavřených sudů s víkem a poté je třeba zajistit jejich od-
stranění. Kontaminovanou zeminu je nutné urychleně odstranit z terénu ručně (pomocí
lopaty a krumpáče), nebo v případě většího rozsahu úniku vytěžit pomocí strojní me-
chanizace a odvézt na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů.

S postupem při odstranění náhodného úniku závadných látek a také s provozním řá-
dem a požárními předpisy budou pravidelně seznamováni všichni dotčení pracovníci.
Pracovníci budou důkladně proškoleni i v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.

V prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů vznikající během
výstavby záměru a bude stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob využití či
odstranění.
Dodavatel stavby bude specifikovat  prostory pro shromažďování nebezpečných odpa-
dů a ostatních látek škodlivých vodám včetně průběžně skladovaných množství; tyto
budou shromažďovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve  vybraných  a
označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpi-
sy odpadového hospodářství.
S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona č.
356/2003  Sb., o chemických látkách  a o změně některých zákonů v platném znění.
V případě nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikova-
nými jako vysoce toxické musí být zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou
(dle paragrafu 44 b). Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami
a přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně zaškolila.
Opakované proškolení se provádí nejméně 1 x za rok a o tomto proškolení musí být
pořízen písemný záznam.

Požár
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Požár představuje ohrožení vzhledem k nahromadění hořlavých látek (motorové nafty,
převodového oleje, vybavení objektů obslužných budov,…). Riziko požáru je možné
uvažovat  např. vlivem poruchy instalovaných zařízení, havárií, selhání lidského faktoru
apod.
Při požáru by mohly unikat  do ovzduší toxické zplodiny hoření, mohlo by dojít u někte-
rých škodlivin k překročení jejich nejvyšších přípustných krátkodobých koncentrací
v ovzduší. Dále by mohla být kontaminována půda a podzemní voda použitím hasících
prostředků a vyplavením skladovaných látek při hašení.
Záměr je projektován s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru činností včet-
ně nároků na požární vodu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM  ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčené-
ho území

 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Na jihovýchodní straně vrchu Zakletý v nadmořské výšce 740 - 992 m nad mořem se
nachází středisko sjezdového lyžování - Ski centrum Říčky v Orlických horách. Vlastní
Ski centrum se skládá z čtyř sjezdovek (Slalomka, Sjezdovka, Loučky, Můstek) a tří
vleků (kotvový vlek Transporta VL 1000, talířové vleky Tatrapoma H 210 a Tatrapoma
PFP – Můstek).

Záměrem investora je modernizovat část stávajícího nevyhovujícího zařízení Ski centra
Říčky nad Orlicí a zvýšit přepravní kapacitu dopravních zařízení na vrch Zakletý. Tyto
v současné době tvoří vlek Transporta VL 1000 a Tatrapoma H 210 vycházející
z prostoru budovy stanice vleku a končící na vrcholu Zakletý (resp. v úrovni stožáru
s vysílači). Trasa nové sedačkové lanovky využije část průseku zpětné větve stávajícího
vleku Transporta (přímý směr na vrchol). Vlek Transporta bude demontován. Průsek
zpětné větve bude rozšířen.

Zájmové území je liniového tvaru. Pro záměr je charakteristická potřeba převýšení. Tra-
sa navrhované lanové dráhy začíná v areálu Ski centra na dolní části louky
v nadmořské výšce 742 mn. m.. Stoupá přímo v souběhu s již existující dráhou vleku
(zpětnou větví) na Zakletý vrch, kde je ukončena ve vrcholové partii v nadmořské výšce
986 m. Délka linie stavby činí cca 1200 m.
Celá trasa je vedena lesem, jde prakticky po spádnici. Porost je téměř výhradně tvořen
smrkem obecným, ojediněle (v nižších nadmořských výškách) se vyskytuje buk lesní a
jeřáb obecný.
Trasa není nijak upravena s výjimkou křižování jednak starých loveckých chodníků. Sta-
ré lovecké chodníky jsou upraveny rovnaným kamenem a jsou v lese dnes téměř ne-
znatelné.  Dále trasa křižuje lesní cesty (svážnice). Ty jsou stále užívané z důvodů
technické přístupnosti lesních částí. Nejširší koridor křižování vytváří křížení s dráhou
sjezdové trati. Sjezdová trať je udržována pravidelným sečením.
 Zájmová lokalita svým druhovým složením odpovídá sekundárním lesním porostům
vzniklým činností člověka z důvodů produkce dřevní hmoty. Rozšířením koridoru pro
trasu sedačkové lanovky se posílí ekotonový efekt v jinak fádním smrkovém porostu.
Tento efekt je nutno podporovat v průběhu pěstební péče o lesní porost. Je nutné dbát
na to aby v okraji dráhy zůstaly a byly nadále posilovány listnaté dřeviny přirozeně se
zde vyskytující, aby nedocházelo k rozvracení lesního porostu vlivem možných větrných
nárazů.
 Realizace záměru je v souladu s platným územním plánem obce Říčky v Orlických ho-
rách (viz. vyjádření Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách, odboru výstavby a
životního prostředí z hlediska trvalého vynětí části pozemků a o souladu navrženého
záměru se schváleným územním plánem je v příloze č. 10  tohoto oznámení).
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 Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 

 Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabil-
nějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj.
podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě
jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy bio-
center, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu kraji-
ny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kom-
pletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
 
 Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní
systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměně-
ných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
 
 Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož-
ňuje existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů. Biokoridor je část krajiny,
která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.

 Řešený záměr je plánován do stávajícího areálu Ski centra Říčky nad Orlicí a  nezasa-
huje do žádného prvku územního systému ekologické stability.
    
 Nejbližší prvky územního systému ekologické stability jsou následující: 
 Nadregionálního biocentrum (NRB) Hřeben Orlických hor č.1 - se nachází cca 450 met-
rů severním směrem od vrchní stanice sedačkové lanovky. V katastrálním území Říčky
zaujímá rozlohu 21,85 ha. RBK zahrnuje hřebenové partie Orlických hor, je tvořen růz-
nověkými vysokohorskými lesy. Převažují smrkové porosty s příměsí borovice, ko-
sodřeviny, javoru, méně buku. Porosty jsou středně až silně poškozeny imisemi, je na-
rušena jejich ekologická stabilita, proto má biocentrum jako celek omezenou funk čnost.
 
 Biokoridor lokálního významu „Za hájovnou“ č. 24 – cca 400 m jihovýchodním směrem
od spodní stanice lanovky. Funkční šířka biokoridoru je 20 m a délka 1800 m. Jedná se
o lokální biokoridor lesního typu, je tvořen různověkými, zčásti etážovými porosty smr-
ku, s menší příměsí buku a javoru. Ve střední části biokoridor přechází údolí Hlubokého
potoka. Terén je zvlněný, má horský charakter, nadmořské výšky se pohybují v rozsahu
700 – 760 m n.m.
 
 Zákres prvků ÚSES v širším území je přílohou oznámení č.2.
 
 Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy.
 
 Převážná část záměru je umístěna do prostoru lesa. K zásahům do VKP lesa je nutné
zajistit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 
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CHKO Orlické hory
©2001 Správa CHKO ČR Laboratoř GIS,
převzato ze stránek SCHKO ČR

 Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického kulturního
nebo archeologického významu
Areál Ski centra se nachází na území  Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Orlické hory –
v 3. zóně a na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Orlické
hory.

CHKO Orlické hory o ploše 204 km2 byla vyhláše-
na dne 28. prosince 1969 s cílem chránit a ucho-
vat harmonicky vyváženou krajinu Orlických hor.
Rozkládá se na území okresu Rychnov nad Kněž-
nou (nevelkou částí 570 ha zasahuje také do
okresu Ústí nad Orlicí) a zaujímá nejhodnotnější
partie Orlických hor od Olešnice v Orlických ho-
rách až po Čihák. CHKO Orlické hory zahrnuje 19
maloplošných zvláště chráněných území o celko-
vé rozloze 415 ha.

Záměr v rámci CHKO nezasahuje do žádného
zvláště chráněného území. Nejbližší maloplošné
zvláště chráněné území je přírodní rezervace
Komáří vrch, kde předmětem ochrany je buko –
smrkový zachovalý porost původní dřevinné
skladby. Vzdálenost od posuzované plochy činí
zhruba 1,5 km.

CHOPAV Orlické hory  byly vyhlášena nařízením vlády ČSR č. 40/1978 Sb. Pramení
zde pravostranné přítoky Divoké Orlice. V oblasti leží hlavní zdroje pro zásobování ob-
lasti Hradec Králové – Pardubice pitnou vodou (celková rozloha 234 km 2).

 Lokality NATURA 2000  (Evropsky významné lokality, ptačí oblasti)
V zájmové lokalitě byl proveden RNDr. Jiřím Veselým biologický průzkum a následně
bylo vypracováno posouzení, které hodnotí i existenci možného vlivu na lokality
NATURA 2000. Posouzení je přílohou oznámení č. 3.

Nejbližší Ptačí oblastí soustavy Natura 2000 je Orlické záhoří. V Orlickém záhoří je
hlavním  důvodem ochrany chřástal polní (Crex crex). Na sledovaném území se tento
druh nevyskytl a biotop ani v jedné části sledované lokality neodpovídá možné přítom-
nosti tohoto druhu.
Nejbližší Evropsky významná lokalita se jmenuje Orlické hory – sever (kód
CZ0524046). Hlavním důvodem ochrany jsou stanoviště 9110 Bučiny asociace Luzulo
– Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo –Fagetum, 9410 Acidifilní smrčiny a druhy
a z druhů rostlin 4094 Hořeček český. Sledovaná lokalita svými parametry neodpovídá
žádnému z uvedených stanovišť ani se zde nevyskytl hlavní důvod ochrany nejbližší
Evropsky významné lokality Orlické hory – sever, hořeček český.
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 Území hustě zalidněná
Záměr je situován do stávajícího areálu Ski centra v katastrálním území obce Říčky
v Orlických horách. V areálu se nachází služebna Horské služby, restaurace Skirest a
obslužná budova spodní stanice, který z části slouží jako turistická ubytovna.

Ski centrum leží severozápadně od obce Říčky, mimo souvislou obytnou zástavbu ob-
ce. Vzdálenost spodní stanice lanovky od obytných objektů v obci je cca 1000 m.

V Říčkách v Orlických horách  je k 22. srpnu 2005 evidováno 243 adres (dle údajů Mi-
nisterstva vnitra ČR). K trvalému pobytu je přihlášeno 94 obyvatel, z toho je 42 mužů
nad 15 let, 10 chlapců do 15 let, 39 žen nad 15 let, 3 dívky do 15 let.

 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
V dotčeném území nejsou známy staré zátěže. Nebyly zjištěny žádné informace o mi-
mořádné události charakteru ekologické havárie s následnou kontaminací vody či půdy.
Současný stav v druhové skladbě lesních porostů v zájmové lokalitě je charakterizován
jednoznačnou převahou smrku. Vlivem působení imisí a větrných poryvů může dochá-
zet k narušení některých porostů (zejména v hřebenových partiích). V lokalitě je proto
třeba podporovat soustavu ekologicky stabilnějších částí krajiny (postupným upravování
druhové skladby směrem ke skladbě přirozené) tak, aby byla funkční a aby bylo
v území zajištěno udržení přírodní rovnováhy.

Přírodní zdroje
Na území Orlických hor nebyl zjištěn výskyt ekonomicky významných zásob nerostných
surovin. Nacházejí se tu dvě větší a značný počet drobných již netěžených ložisek sta-
vebního kamene (Špičák, Pěčín…), dvě lokality historických vápencových lomů (Horní
Olešnice, Vápenný vrch) a pozůstatky po rudných průzkumech (Zdobnice, Říčky
v Orlických horách, Orlické Záhoří) jako bodová narušení terénu.
 V období 1964-65 probíhal severně od obce Říčky na jihozápadním svahu Zakletého
geologický průzkum možných uranových ložisek. Byly raženy dvě štoly o celkové délce
2200 m. Nepodařilo se objevit žádné významné ložisko, proto bylo od dalších průzkumů
upuštěno a ústí štol zavalena.

V dotčeném území se nenachází zdroje přírodních léčivých ani minerálních vod. Areál
Ski centra se nachází na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Orlické ho-
ry, tedy v oblasti s bilancovanými zdroji pitné vody.

C. 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou  pravděpodobně významně ovlivněny
C. 2. 1. Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického členění České republiky je širší území součástí
(Demek, 1987):
provincie: Česká vysočina,
soustavy: Krkonošsko – jesenická (Sudetská) soustava,
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podsoustavy: Orlická oblast – podsoustava (Střední Sudety),
celku: Orlické hory,
podcelku: Deštenská hornatina,
okrsku: Orlický hřbet.

Orlické hory vystupují v severovýchodním okraji Čech táhlým, dlouhým hřebenem s
nadmořskými výškami okolo 1000 m n. m. Celé pásmo Orlických hor od státní hranice
nad Olešnicí v Orlických horách po jižní úbočí Bukové hory nad Heřmanicemi je dlouhé
55 km, jeho šířka kolísá mezi 3 až 8 km. Nejširší je mezi Neratovem a Souvlastním, kde
z hlavního hřbetu vybíhají další rozsochy k západu i k východu. Dělí se do tří částí -
Deštenská hornatina, Mladkovská hornatina a Bukovohorská hornatina.
Deštenská hornatina je severozápadní, nejvyšší a plošně nejrozsáhlejší část Orlických
hor. Je tvořena horninami jádra orlicko-kladské klenby se sérií stroňskou, horninami
zábřežské série se svrchnokřídovými sedimenty. Deštenská hornatina má rozlohu 174
km2. Střední výška této hornatiny je 789,1 m, nejvyšším bodem je vrch Velká Deštná
(1115 m n.m.). Reliéf je silně rozčleněný, erozně denudační, má asymetrickou kernou
stavbu s pásmem největších elevací na severovýchodě. Představuje saxonskými tekto-
nickými pohyby vyzdvižený a denudovaný paleogenní zarovnaný povrch s dílčími hřbe-
ty, se stupňovitými málo rozčleněnými zlomovými svahy na severovýchodě, spadajícími
do tektonicky podmíněné brázdy s rozsochami a hluboce zařízlými údolími toku Dědiny
a přítoků Metuje, Dědiny a Divoké Orlice na jihozápadě.
Zakletý vrch je bodem Orlického hřbetu s nadmořskou výšku 991 m n.m.  Vrchol leží
cca 2,5 km severoseverozápadně od obce Říčky. Má výrazně protáhlý strukturní hřbet,
asymetrický, s příkřejšími východními svahy a rozsochou z proteozoických migmatitů,
ortorul jádra orlicko-kladské klenby.

 Půdní pokryv
Na půdním pokryvu Orlických hor se projevuje značná rozdílnost přírodních podmínek.
Na polovině území převládají písčitohlinité půdy. V přibližně stejném poměru se na
zbylém území prolínají půdy písčitohlinité a hlinitopísčité. Pouze v okolí Prostřední Ro-
kytnice a odtud směrem k Pěčínu je zastoupena půda hlinitá a jílovitohlinitá.
Hlavní půdní typy jsou následující:
- Podzol kambizemní je převládající půdní typ v nadmořské výšce od 850 m do 1 000

m Vyvíjí se na podkladě ortorul a svorů. Vegetací tvoří nejčastěji jedlové bučiny se
smrkem (Fageto abietino-piceosum).

- Podzol typický se nachází v nejvyšších částech hřebene Orlických hor na minerálně
slabých půdách s půdotvorným substrátem tvořeným ortorulami a na plochách s
převažující severní expozicí (srážky cca 1000 mm).

- Pseudogleje půda zamokřená převážně povrchovou vodou s převládajícími suššími
obdobími. Nachází se na půdách v blízkosti vodních toků, na plochách se severní
nebo severovýchodní expozicí, v oblasti srážek nad 700 mm.
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Koryto Hlubokého potoka pod vr-
chem Zakletý

- Glej je půda zamokřená převážně podzemní vodou, nachází se v těsné blízkosti
vodních toků.

C. 2. 2. Voda
Oblast Orlických hor tvořená krystalinikem nemá významné zásoby podzemních vod.
Vzhledem k tomu, že oběh podzemní vody je tu vázán výhradně na pukliny, kvalita vo-
dy je snadno ovlivnitelná průmyslovým spadem a zemědělským hospodařením. Vzhle-
dem k vyšší poloze a větším srážkovým úhrnům jsou v této horské oblasti hodnoty spe-
cifického odtoku podzemní vody vysoké (5 - 7 l/s.km2). Mělce založené vodní zásoby
jsou v průběhu roku rozkolísané.
Orlické hory jsou labsko-oderským rozvodím, sever odvodňuje řeka Metuje a její příto-
ky, jih Tichá a Divoká Orlice.

Širší uzemí náleží do povodí Divoké Orlice (tok 3. řádu, hydrologické číslo povodí 1-02-
01-001).

Zájmová lokalita je odvodňována Hlubokým poto-
kem (hydrologické č. 1-02-01-041). Jedná se o ty-
pickou horskou bystřinu s úzkým kamenitým ko-
rytem a poměrně velkým spádem.
Hluboký potok protéká jihovýchodní částí areálu
Ski centra. V blízkosti stávající dolní stanice la-
novky je na tomto toku vybudována akumulační
nádrž (viz. foto v kapitole č. B II.2. Odběr a spo-
třeba vody). Nádrž je zdrojem technologické vody
pro provoz systému zasněžování sjezdových tratí
a lyžařských stop pod vleky technickým sněhem.
Odhadovaná kapacita nádrže je 150 m3.

Hluboký potok je přítokem toku Říčka (č. 1-02-01-
040), vlévá se do něj zprava v obci Říčky
v Orlických horách.

Říčka přibližně 1 km severně od Pečína v nadmořské výšce 448 m n. m. zleva ústí do
Zdobnice (č. 1-02-01-037). Zdobnice je pravostranným přítokem Divoké Orlice (nad
Doudlebami v nadmořské výšce 285 m n.m.).

Rozdělení odtoků během roku vychází z klimatických podmínek. Nejvodnějšími měsíci
jsou březen a duben – v období jarního tání sněhové pokrývky. V chladném období ro-
ku (nejčastěji únor, březen) se mohou vytvářet povodňové vlny smíšeného sněho-
dešťového typu, zatímco v letních měsících bývají povodně z přívalových srážek. Nej-
nižší průtoky se obvykle vyskytují září a říjnu.

Povrchové vody mají velmi nízký obsah rozpustných látek. Svojí kvalitou se horní toky
řek řadí do první  třídy (popř. druhé třídy) pětistupňového hodnocení kyslíkového režimu
a chemických ukazatelů.
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 Dva zdroje vody (studny) se nachází na okraji sjezdové tratě v blízkosti srubu rozhod-
čích - ve vzdálenosti cca 45 m. Studny slouží k odběru pitné vody pro provoz areálu Ski
centra.
 Studny jsou situovány severovýchodně od obslužné budovy spodní stanice lanovky, ve
vzdálenosti cca 360 m. Jsou vyznačeny v mapové příloze oznámení č. 1 - základní si-
tuaci záměru.

Areál Ski centra se nachází na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Orlic-
ké hory (viz. také kapitola č. C. 1.).

C. 2. 3. Ovzduší
Klimatické faktory
Většina horských hřebenů v Orlických horách má zhruba směr severovýchod - jihový-
chod a značně ovlivňuje vývoj podnebí. Obecně převládá západní proudění, ale na ně-
kterých místech je zcela potlačeno. V nižších polohách je největší rychlost větru obvykle
v odpoledních hodinách. Naproti tomu ráno se vítr uklidňuje vzhledem k celkové stabili-
zaci atmosféry, která vrcholí v hodinách kolem východu slunce. V oblasti vrcholových
partiích hor je rychlost větru opačná, maximum se dostavuje v nočních hodinách, mini-
mum rychlosti během dne.
Podnebí je s dostatkem srážek. Nejvyšší měsíční úhrny srážek se objevují v červenci a
srpnu, ale v některých letech v listopadu i prosinci. Průměrný roční úhrn se pohybuje v
nižších oblastech kolem 700 - 800 mm, ve vyšších polohách Orlických hor (hřebenové
partie) i 1 200 - 1 300 mm. Nejvyšší denní srážkové úhrny mohou ve vyšších partiích
pohoří dosahovat až 150 mm. Počet srážkových dní je v Orlických horách největší v
zimě (prosinec - leden), nejmenší v přechodných ročních obdobích (březen - duben,
září - říjen). Počet srážkových dní pozvolna vzrůstá s nadmořskou výškou.
V oblasti Orlických hor je spolu s Krkonošemi zaznamenáván nejčastější výskyt bouřek
na území Čech. V předhůří je průměrně kolem 30 dní s bouřkou, ve vyšších polohách
35 dní.
Sněžení se v oblasti Orlických hor vyskytuje ve významné výškové závislosti. Z dlouho-
dobých průměrů vyplývá, že v podhůří sněží průměrně 40 dní ročně, na horských vr-
cholech více než 80 dní. Směrem do hor se mění také datum maxima výskytu nejvyšší
sněhové pokrývky. V podhůří se dostavuje během února a sněhová pokrývka zde do-
sahuje průměrné maximální výšky 30 až 40 cm. Na vrcholech je posunuto do poloviny
nebo až ke konci března, kdy sněhová pokrývka je zde průměrně maximálně 100 cm
vysoká.

Klimaticky patří větší část území Orlických hor do chladné oblasti. Nejchladnějším mě-
sícem je leden, nejteplejším červenec. Na hřebenech Orlických hor dosahují průměrné
roční teploty kolem 4°C. V nejteplejším měsíci červenci se průměr pohybuje okolo
13°C, v nejchladnějším měsíci lednu je obvyklým denním minimem -10°C a průměr -
2°C. Především na sklonku podzimu a během zimy se za klidových situací v ovzduší
dosti často projevuje inverze, kdy teplota s nadmořskou výškou vzrůstá. V podhůří se v
dlouhodobém průměru pohybují roční teploty okolo 7°C. V lednu se průměrné denní
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teploty pohybují okolo -2°C. V červenci klesají nejnižší teploty na 12°C a nejvyšší denní
teploty na 22 až 23°C.

 Podle klimatické klasifikace náleží hodnocená lokalita – vrch Zakletý do klimatického
regionu chladné klimatické oblasti CH6, se zvyšující se nadmořskou výškou přechází
do chladné oblasti CH4.
Pro oblast CH 6 je charakteristické velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až vel-
mi vlhké léto, přechodné období je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzi-
mem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká, s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Oblast CH 4 se  vyznačuje velmi krátkým a chladným létem, velmi dlouhým přechod-
ným obdobím s chladným jarem a mírně chladným podzimem, velmi dlouhou, chladnou
a vlhkou zimou s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Podrobnější charakteristiky obou chladných oblastí jsou uvedeny v následující tabulce
(Quitt, 1971).
 
Tabulka č. 4:  Klimatické charakteristiky chladných oblastí CH4 a CH6
 

Klimatická oblast
Charakteristiky

CH4 CH6
Počet letních dnů 0 - 20 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C 80 - 120 120 - 140
Počet mrazových dnů 160 - 180 140 - 160
Počet ledových dnů 60 - 70 60 - 70
Průměrná teplota v lednu v °C -6 až -7 -4 až -5
Průměrná teplota v červenci v °C 12 - 14 14 - 15
Průměrná teplota v dubnu v °C 2 - 4 2 - 4
Průměrná teplota v říjnu v °C 4 - 5 5 - 6
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 120 - 140 140 - 160
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 600 - 700 600 - 700
Srážkový úhrn v zimním období v mm 400 - 500 400 - 500
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 140 - 160 120 - 140
Počet dnů zamračených 130 - 150 150 - 160
Počet dnů jasných 30 - 40 40 - 50

Pro lokalitu Zkletý vrch uvádí ČHMÚ Praha odborný odhad větrné růžice. Větrná růžice
udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro 5 rychlostí větru. Z této vě-
trné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 25,13 %. Jihovýchod-
ní vítr má četnost 12,59 % a jihozápadní 25,13 %. Četnost výskytu bezvětří je 0,03 %.
Vítr o rychlosti do 0,5 m.s-1 se vyskytuje v 1,90 % případů, vítr o rychlosti vyšší než 0,5
až do 2,5 m.s-1 lze očekávat v 53,51 %,  vítr o rychlosti nad 2,5 až do 7,5 m.s -1 se vy-
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skytuje v 44,30 % případů. Vyšší rychlosti větru jsou v území zastoupeny minimálně –
vítr o rychlosti vyšší než 7,5 až do 10 m.s-1 v 0,24 % případů a vítr nad 10 m.s-1 v 0,04
% případech.

Kvalita ovzduší
 Imisní situace je v posuzované lokalitě sledována automatizovanou měřící stanicí na
vrchu Zakletý, v nadmořské výšce 983 m n.m., u vrchní stanice lanovky. Reprezentativ-
nost výsledků měření je dána oblastním měřítkem, tj. desítky až stovky km.
  
Přehled stavu znečištění ovzduší ze stanice Orlické hory – Zakletý I
 V textu jsou uvedeny údaje převzaté z ročenky ČHMÚ “Znečištění ovzduší a chemické
složení srážek na území ČR” za rok 2004.

Oxid dusnatý: Měsíční koncentrace se pohybovaly v rozsahu od 0,4 do 0,9 µg/m3. Roč-
ní aritmetický průměr není uveden, 50% kvantil = 0,6 µg/m3, 95% kvantil = 1,1 µg/m3 a
98% kvantil = 1,4 µg/m3.

Oxidy dusíku: Měsíční koncentrace se pohybovaly od 3,0 do 7 µg/m3. Roční aritmetický
průměr není uveden, 50% kvantil = 5,3 µg/m3, 95% kvantil = 11,8 µg/m3 a 98% kvantil =
13,6 µg/m3.
Oxid dusičitý: Nejvyšší hodinová imisní koncentrace byla naměřena 2.2. a činila 26,9
µg/m3. Denní maximum v roce 2004 dosáhlo hodnoty 12,0 µg/m3 (30.10.), 50% kvantil
= 4,4 µg/m3, 95% kvantil = 8,8 µg/m3 a 98% kvantil = 10,3 µg/m3.
Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací jsou uvedeny pro 1. a 3. čtvrtletí – 5,1
µg/m3 (1. čtvrtletí), 4,6 µg/m3 (3. čtvrtletí), roční průměrná koncentrace (tj. roční aritme-
tický průměr) není uveden.

Ozón: Nejvyšší 8 hodinová imisní koncentrace byla naměřena 8.6. a činila 149,8 µg/m3.
Denní maximum v roce 2004 dosáhlo hodnoty 135,3 µg/m3 (11.8.), 50% kvantil = 85,2
µg/m3, 95% kvantil = 117,8 µg/m3 a 98% kvantil = 125,2 µg/m3.
Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací jsou uvedeny pro 1. a 3. čtvrtletí – 74,7
µg/m3 (1. čtvrtletí), 90,3 µg/m3 (3. čtvrtletí), roční průměrná koncentrace není uvedena.
Suspendované částice frakce PM10: Nejvyšší hodinová imisní koncentrace byla namě-
řena 6.8. a činila 132,6 µg/m3. Denní maximum v roce 2004 dosáhlo hodnoty 56,3
µg/m3 (1.4.), 50% kvantil = 19 µg/m3 a 98% kvantil = 44,5 µg/m3.
Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací jsou uvedeny pro 1. a 3. čtvrtletí – 19,2
µg/m3 (1. čtvrtletí), 19,8 µg/m3 (3. čtvrtletí), roční průměrná koncentrace není uvedena.
Oxid siřičitý: Nejvyšší hodinová imisní koncentrace byla naměřena 5.1. a činila 49,5
µg/m3. Denní maximum v roce 2004 dosáhlo hodnoty 14,2 µg/m3 (5.1.), 50% kvantil =
3,3 µg/m3 95% kvantil = 8,0 µg/m3 a 98% kvantil = 10,6 µg/m3.
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Stávající   talířový   vlek   Tatrapoma
a  kotvový  vlek  Transporta  (pohled
od  dolní  stanice  lanovky)

Zpětný průsek vleku Transporta
(pohled  od  dolní  stanice  lanovky)

Hodnota čtvrtletní průměrné koncentrace je uvedena pro 1. čtvrtletí – 4,6 µg/m3, roční
průměrná koncentrace není uvedena.
Dále je oxid siřitý monitorován také pomocí pasivní dozimetrie ve vrcholové partii vrchu
Zakletý, v nadmořské výšce 1026 m (měřící stanice Orlické hory – Zakletý II).

Z tohoto monitoringu jsou uvedeny pouze hodnoty pro 2. a 3. čtvrtletí – 0,7 µg/m3 (2.
čtvrtletí), 1,6 µg/m3 (3. čtvrtletí).

C. 2. 4. Krajinný ráz
Reliéf území lze charakterizovat jako silně rozčleněný, erozně – denudační. Reliéf je
kvartérní, jedná se o saxonskou zmlazenou parovinu na západním křídle orlicko – klad-
ské oblasti. Podle Culka (1995) patří do skupiny typů geobiocénů (STG)  6AB3 a míst-
ně přechází do 6AB4. V obou případech se jedná o 6 vegetační stupeň. Trofická řada
oligotrofní. Hydrická řada normální.
Hodnocená plocha je z převážné části tvořena lesním porostem v místech křižování
lesních cest a sjezdovky je krajina volná, otevřená buď bez vegetačního krytu, nebo
kryta udržovaným bylinným porostem. Vzhledem k tomu, že celá trasa jde v souběhu
se současně existující trasou lyžařského vleku, projevuje se tato skutečnost na vytváře-
ní ekotonu. Ten se projevuje vyšším podílem listnatých dřevin především jeřábu a vyšší
hustotou bylinného patra. Od okraje bylin poměrně dramaticky ubývá a vnitřek lesního
porostu je s velmi omezeným bylinným patrem nebo bez něj. Potom je půda kryta pou-
ze lesní opadankou.
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Restaurace Skirest, pokladny a stanice Hor-
ské služby v dolní části areálu Ski centra

Horní stanice lanovky, obslužná budova
a telekomunikační věž na vrchu Zakletý

Pohled na vrch Zakletý

Posuzovaná lokalita leží mimo zastavěné území obce. Na jejím dolním konci existují
stavby sloužící provozování lyžařských vleků obslužné budovy, pokladny, občerstvení,
technické zázemí. Tyto stavby jsou v údolí a jejich existence není nikterak viditelná. Na
horním konci existuje opět několik staveb sloužících především k provozu vleků a na
okraji sjezdovky drobný objekt sloužící k občerstvení a jako srub pro rozhodčí při pořá-
dání závodů. Dále je na horním konci situována telekomunikační věž. Stavby technic-
kého charakteru (především  telekomunikační věž) jsou stavby viditelné ze značné
vzdálenosti.

 

 

 

 

 

 
 

Krajinnými dominantami jsou především
jednotlivé vrcholy, které tvoří  pozitivní
monumentální prvky v krajině Orlických
hor. Jsou dobře viditelné z mnoha míst.
Jsou to zejména Komáří vrch a velmi dob-
ře viditelná Velká Deštná. Samotný Za-
kletý vrch je také jednou z takových domi-
nant. Dominanty kulturního charakteru
nejsou v blízkosti posuzované lokality.
V blízkosti posuzované lokality není pří-
tomen žádný další biologicky, či krajinář-
sky významný prvek (např. památný strom
atp.)
Negativní prvky v krajině jsou lokalizovány prakticky na jediné místo a to je vrchol Za-
kletého vrchu. Sem lze zařadit prvky technické infrastruktury umístěné na vrcholu (tele-
komunikační věž, horní stanice vleku – stožár). Vzhledem jejich technické funkci není
možné začlenit je do krajiny harmonizujícími prvky.
Do území nebo jeho bezprostřední blízkosti nezasahují žádné známé památkové zóny
ani krajinné kompozice.
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C. 2. 5. Biologické poměry lokality
Biogeograficky vymezené území spadá do fytogeografické oblasti oreofytika, a to do
okresu  Orlické hory, podokresu Český hřeben. Rekonstrukční geobotanická mapa řadí
území do oblasti květnatých bučin (Eu-Fagenion).

Ve vegetačním období byla provedena rekognoskace zájmové lokality RNDr. Jiřím Ve-
selým. Lokalita byla navštívena celkem třikrát, obhlídky byly provedeny v letním období
(počátek července, srpen) za různých klimatických podmínek tak, aby došlo
k zachycení širšího spektra živočichů v průběhu vegetační sezóny. Celé posouzení je
uvedeno v příloze oznámení č. 3.
Zájmové území je liniového tvaru. Trasa je vedena lesem, kde je téměř jediným druhem
dřevin smrk obecný (Picea excelsa). V nižších nadmořských výškách je ojediněle za-
stoupen buk lesní (Fagus sylvatica) a jeřáb obecný (Sorbus aucuparia). Poslední jme-
novaná dřevina je pouze náletového původu a je vázána na okraj dráhy vleku na pro-
světlená místa. Hlouběji v porostu se prakticky nevyskytuje. Vegetace je velmi chudá,
typická pro horské smrkové monokultury. Pestřejší a pokryvnější bylinná vegetace je
přítomna v trase vleku a na jejím okraji. Dráha vleku vytváří prosvětlené části porostu
nikoliv však zcela otevřený prostor. Otevřený prostor a bohatší na bylinné patro je
v místech křižování sjezdovky. Samotné trasa sjezdové trati byla v letošním létě pravi-
delně udržovaná sečením. Její vegetace má zcela odlišný charakter od zbylé části drá-
hy. Úsek křižování sjezdovky však nebyl zkoumán, neboť se jej změna vůbec nedotkne.

Seznam nalezených druhů
Níže je uveden abecedně seřazený seznam cévnatých rostlin a živočichů nalezených
během průzkumů lokality.
Cévnaté rostliny:
Cytopteris fragilis – puchýřník křehký Deschampsia cespitosa - metlice trsnatá
Rubus fruticosa – ostružiník křovitý Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Sorbus aucuparia – jeřáb obecný Epilobium majus - vrbovka horská
Fagus sylvatica – buk lesní Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý
Acer pseudoplatanus – javor klen Plantago major - jitrocel větší
Vaccinium myrtillus – Brusnice borůvka Silene vulgaris - silenka obecná
Sambucus nigra – bez černý Melandryum rubrum – knotovka lesní
Apera spica-venti - chundelka metlice Petasites hybridu – devětsil lékařský
Betula pendula - bříza bělokorá Senetio jacobeae – starček přímětník
Calamagrostis epigejos - třtina křovištní S. nemorensis – starček hajní
Majantemum bifolium – pstroček dvoulistý Taraxacum sect. Ruderalia - pampeliška
Oxalis acetosella – šťavel kyselý Verbascum thapsus - divizna malokvětá

Na lokalitě nebyly nalezeny druhy chráněné podle zákona č. 114/92 Sb., respektive
uvedené ve vyhlášce č. 395/92 Sb.

Ptáci
Střízlík obecný – Troglodytes troglodytes Sýkora parukářka – Parus cristatus
Červenka obecná – Erithacus rubecula Sýkora uhelníček – P. ater
Pěvuška modrá – Prunela modularis Sojka obecná – Garrulus glandarius
Drozd zpěvný – Turdus philomelos  Krkavec velký – Corvus corax
Králíček obecný – Reguluj regulus Pěnkava obecná – Fringilla coelebs
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Sýkora koňadra – Parus major Hýl obecný – Pyrhula pyrhula
Sýkora modřinka – Parus coeruleus Křivka obecná – Loxia curvirostra

Savci
Norník rudý – Cletrionomys glareolus Jelen evropský – Cervus elaphus
Myšice druhy – Apodemus sp. Srnec – Capreolus capreolus

Brouci
Tesařík obecný – Leptura rubra Střevlík zlatolesklý – Carabus auronitens
Tesařík korový – Rhagium inquisitor Chrobák lesní – Geotrupes stercorosus

V případě všech druhů živočichů nebyl žádný z nich vázán svými potravními nárok, ne-
bo nároky na rozmnožování na úzký pás lesa při trase lanové dráhy.

Z  obratlovců zastižených na lokalitě, je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. krkavec
velký – Corvus corax a to v kategorii druhů ohrožených. Tento druh se na zájmové lo-
kalitě vyskytl v průběhu pozorování nahodile, při přechodu (přeletu) této lokality. Na
sledované území není vázán z důvodů potravních nebo z důvodu rozmnožování.

C. 2. 6. Ostatní složky životního prostředí
 Ostatní složky životního prostředí v dotčeném území pravděpodobně nebudou navrho-
vaným záměrem významně ovlivněny.
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D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ
 D. 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti    
D. 1. 1. Ovzduší
Etapa přípravy a výstavby záměru
Zdrojem emisí v okolí areálu, u příjezdových komunikací a na ploše staveniště bude
provoz stavebních mechanismů na staveništi a obslužná nákladní automobilová dopra-
va na příjezdových komunikacích. Bude se jednat o polutanty emitované z motorů při
spalování paliva (především emise oxidů dusíku, dále emise oxidu uhelnatého, prašné-
ho aerosolu (zejména při spalování motorové nafty), oxidu siřičitého, alifatických a aro-
matických uhlovodíků, polycyklických aromatických uhlovodíků, aldehydů, ketonů,
dehtů, benzenu, sazí aj.).
Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy
není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provo-
zem mechanismů a obslužné dopravy, ale vzhledem k rozsahu stavebních prací lze
předpokládat, že bude nízké. Podrobný technologický postup provádění stavebních
prací bude vypracován před zahájením vlastní stavební činnosti a bude odvislý od
možností dodavatele. Množství emisí také závisí zejména na typu spalovacího motoru a
na jeho technickém stavu.
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Nejprašnější stavební práce (demolice, zemní a výkopové práce) budou realizovány
v krátkém časovém úseku (cca po dobu 2,5 měsíce) a produkované emise budou zá-
vislé na aktuálních povětrnostních podmínkách, vlhkosti vzduchu a půdy, síle a směru
větru. Prašnost bude také odvislá od realizace opatření k omezování prašnosti, proto
musí být dodržována následující opatření:

− Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních
zdrojů prašnosti.

− Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí -
vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením.

− Zabezpečit náklad na automobilech proti úsypům a před výjezdem z areálu stav-
by řádně očistit vozidla.

− Provádět pravidelné čištění vozovky a v případě sucha kropení.

− Upřednostnit nasazení stavebních mechanismů a nákladních vozidel s nízkými
hodnotami emisí znečišťujících látek.

Lze předpokládat, že výstavba záměru vyvolá mírný imisní příspěvek ke stávajícímu
pozadí. Jedná se o vliv krátkodobý, dočasný – po dobu výstavby. Očekávaná doba tr-
vání demolic je cca 2 týdny a výkopových prací maximálně 2 měsíce. Investor plánuje
realizaci stavby v období květen - říjen.
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Etapa provozu záměru
Plánovaný záměr – sedačková lanovka a obslužné objekty při běžném provozu nepro-
dukují emise do ovzduší.
Pro případ výpadku elektrické energie či jiné poruchy bude k dispozici nouzový pohon
sedačkové lanovky pomocí dieslového motoru běžného provedení. Nouzový pohon bu-
de sloužit pouze pro krátkodobý provoz – pro vyprázdnění obsazených  vozů v případě
poruchy. Do chodu bude motor uváděn pouze při pravidelných revizích (1 x týdně, prů-
měrná doba spuštění motoru je odhadována na 3 – 5 minut.)

Stávajícím zdrojem emisí vyvolaným provozem Ski centra je doprava návštěvníků Ski
centra a obslužná doprava.
Do areálu mají v současnosti povolen vjezd pouze vozidla zaměstnanců a obslužná
doprava - v lyžařské sezóně celkem cca 10 osobních vozidel za den. Vozidla personálu
a zásobovací vozidla obvykle vjíždí do areálu v době od 6.00 do 8.00 hodin nebo po 16.00

hodině.
Návštěvníci do přímo do Ski centra nezajíždí, parkují na centrálním parkovišti - cca 400
m od areálu. Maximální kapacita Ski centra je dána rozlohou stávajícího parkoviště. Na
parkovišti je cca 300 stání pro osobní automobily a cca 10 stání pro autobusy. V sou-
vislosti se zvýšením kapacity přepravního zařízení se neočekává zvýšení počtu lyžařů
(a tím i navazující dopravy), ale pouze optimalizace jejich přepravy na vrch Zakletý.
Realizací záměru nedojde ke změnám v intenzitě ani trasách stávající dopravy, proto
se imisní příspěvek z  dopravy po zprovoznění sedačkové lanovky významně nezmění
v porovnání se stávajícím stavem.

Záměr nebude významným zdrojem světelného znečištění. V současné době je osvět-
lení instalováno pouze u nejkratší sjezdové tratě Můstek. Osvětlení trasy nové sedač-
kové lanovky bude provedeno pomocí reflektorů na samostatných sloupcích. Reflektory
budou směrovány ve směru jízdy. Osvětlení bude časově omezeno – ročním obdobím
(pouze v lyžařské sezóně) a časovým intervalem (omezený počet hodin).
Instalovaná zařízení a objekty nebudou emitovat pachové látky.

Záměr nebude mít významný vliv na ovzduší a klima v dotčené lokalitě.

 D. 1. 2. Vlivy na povrchové a podzemní vody
 Areál Ski centra Říčky v Orlických horách leží v CHOPAV Orlické hory. Spodní částí
areálu protéká Hluboký potok. V blízkosti srubu rozhodčích se nachází dva zdroje pitné
vody (studny) využívané pro zásobování areálu pitnou vodou.

Pro potřeby návštěvníků, zaměstnanců (voda k pití a hygienickým účelům) a provoz
ostatních objektů v areálu Ski centra (restaurace, stanice Horské služby) bylo v roce
2004 odebráno ze studny celkem 3 224 m3 vody. Celkový předpokládaný nárůst pitné
vody po zprovoznění sedačkové lanovky bude + 44 m3/rok. Odpadní vody splaškového
charakteru byly doposud čištěny v areálové ČOV a po té vypouštěny do recipientu
(Hlubokého potoka). Realizací záměru dojde k demolici stávající ČOV, odkanalizování

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb.: Sedačková lanovka  –  Ski centrum Říčky v Orlických horách

- 48 -

areálu bude zajišťovat nově vybudovaný svod pomocí tlakové kanalizační přípojky, kte-
rý bude napojen před stávající čističkou a bude sveden (cca 1000 m) pod hotel Michal,
kde se bude ústit do obecní kanalizace a ČOV. Z hlediska látkového zatížení odpad-
ních vod musí být splněny limity dané kanalizačním řádem. Dle rozhodnutí příslušného
vodoprávního úřadu a dle  platné legislativy  bude prováděn rozbor kvality vypouště-
ných odpadních vod.
Dále je v areálu Ski centra využívána technologická voda pro provoz systému zasněžo-
vání sjezdových tratí a lyžařských stop pod vleky technickým sněhem. Zdrojem vody
pro výrobu technického sněhu je akumulační nádrž na Hlubokém potoku u spodní sta-
nice vleků. Z vodohospodářského hlediska zasněžování svahů technickým sněhem na
jaře do určité míry zpomalí odtok povrchových vod z povodí – voda bude akumulována
ve sněhové pokrývce, která bude odtávat postupně. Odhadovaná kapacita akumulační
nádrže je 150 m3, maximální odběr vody je daný celkovým výkonem čerpadel (25 l/s).
Nároky na potřebu technologické vody se po realizaci sedačkové lanovky nebudou vý-
znamně měnit oproti současnosti - mohou se mírně snížit, protože nebude potřeba
technicky zasněžovat lyžařské stopy pod jedním demontovaným vlekem.

Neznečištěné srážkové vody (ze střech objektů)  budou likvidovány zasakováním do
okolních pozemků.

Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod během vý-
stavby i provozu záměru musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních
vod v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Látky škodlivé
vodám musí být řádně zabezpečeny.

Se všemi odpady vznikajícími v době výstavby i provozu záměru bude nakládáno
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zá-
konů v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Výstavbou záměru nebude přímo dotčen povrchový tok, ani zdroje pitné vody (studny).

Potenciální ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod (a také půdy a geologické-
ho podloží) je spojeno s pohybem stavebních mechanismů při výstavbě záměru a dále
také se skladováním a nakládáním s materiály, odpady a látkami škodlivým vodám.
Proto je třeba před prováděním stavby specifikovat všechny prostory pro shromažďo-
vání nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám (v souladu s platnou
legislativou odpadového hospodářství a ochrany vod). S látkami škodlivými vodám bu-
de nakládáno pouze v místech k tomu určených, která jsou dostatečně zajištěna proti
úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních. Prostředky pro likvidaci pří-
padných úniků jsou umístěny u zásobníku nafty.

Riziko pro kvalitu vod v dotčené lokalitě představují případné náhodné úkapy nebo úni-
ky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) z provozu stavební a zemní
mechanizace. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na nezpevněných plo-
chách budou v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z
hlediska možných úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy
před  zahájením prací v těchto prostorech.
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Postup v případě náhodného úniku ropných nebo jiných závadných látek řeší kapitola č.
B III. 5 Rizika havárií). Pokud by došlo k náhodným únikům, použité sanační materiály
budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových
nebo podzemních vod.

V současné době je v areálu (na zpevněné oplocené ploše, v blízkosti objektu restaura-
ce) umístěn typový dvouplášťový zásobník s výdejním stojanem na motorovou naftu o
objemu maximálně 16 000 l. Nafta slouží k provozu techniky na úpravu tratí Ski centra
(rolby). Plnění nádrže naftou probíhá z cisternového automobilu pomocí čerpadla a to
zpravidla 1 x ročně před lyžařskou sezónou. Doplňování pohonných hmot musí být rea-
lizováno pouze na vyhrazené zpevněné ploše u zásobníku. Tato plocha musí zabezpe-
čena tak, aby v případě náhodného úniku závadných látek nemohlo doj ít ke kontamina-
ci okolních nezpevněných ploch. Obsluhu výdejního stojanu provádí pouze pověřená
osoba, obeznámená s provozním řádem. V době čerpání pohonných hmot se tato oso-
ba nesmí od nádrže vzdálit.

Dále je v současnosti v převodových skříních lanových drah obsažen převodový olej a
to v množství – u vleku Transporta - 11 litrů, u  vleku Tatrapoma H 210 - 200 litrů a  Tat-
rapoma PFP - Můstek – 5 litrů. Tyto náplně jsou pravidelně obměňovány (jedenkrát za
2 – 3 roky). U nové sedačkové lanovky bude náplň činit cca 250 litrů. Výměna oleje bu-
de prováděna po první sezóně a následně pravidelně vždy po 5 000 Mth. Výměna pře-
vodového oleje bude zajišťována servisní organizací. Odčerpání náplně musí být pro-
váděno tak, aby při náhodném úniku nemohlo dojít  ke kontaminaci okolí (plocha pod
převodovou skříní bude realizována jako zpevněná, převodová skříň bude při výměně
náplně podložena záchytnou plechovou vanou).

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a přípravky a odpady, které lze dle zákona
č. 254/01 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění označit jako ne-
bezpečné závadné látky, je provozovatel povinen učinit odpovídající opatření, aby zá-
vadné látky nevnikly do povrchových či podzemních vod. Postup v případě náhodného
úniku závadných látek a opatření pro předcházení haváriím jsou uvedena v kapitole č.
B III. 5 Rizika havárií.

Veškerá zařízení, v nichž se budou používat, zachycovat, skladovat, zpracovávat nebo
dopravovat závadné látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby
bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Používané instalace a
technologická zařízení se budou pravidelně kontrolovat a udržovat v rozsahu dle poža-
davků dodavatele a platné legislativy.

Při respektování navržených podmínek, provedení technického zabezpečení a správ-
ném postupu nakládání se závadnými látkami lze předpokládat, že běžným provozem
Ski areálu nebude ovlivněna kvalita podzemní ani povrchové vody.
 S ohledem na charakter záměru se nepředpokládají žádné významné změny hydrolo-
gických a hydrogeologických charakteristik.
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 D. 1. 3. Vlivy na půdu
 Zábor půdy
Nová sedačková lanovka a obslužné budovy budou umístěny v katastrálním území Říč-
ky v Orlických horách, v areálu Ski centra. Záměr si vyžádá nový zábor půdy a potřebu
vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL. Přehled zájmových parcel je uveden v kapitole č.
B.II.1.
Celkové trvalé vynětí ze ZPF bude 0,3942 ha. Pozemky jsou klasifikovány do V. třídy
ochrany zemědělské půdy (kód BPEJ 96811). Na celé ploše vynětí  bude před zaháje-
ním prací provedena skrývka kulturních vrstev půdy do hloubky 11 cm (tj. cca 433,62
m3). Skrývka bude využita k terénním úpravám v okolí stavby po jejím dokončení (popř.
k zemědělskému využití v okolí).
V souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
(ZPF), ve znění pozdějších předpisů byl Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, od-
borem životního prostředí udělen souhlas s trvalým odnětím ze ZPF (č.j. ŽP 499/05-Sy
ze dne 20. května 2005) – viz. příloha oznámení č. 10.
V příloze oznámení č. 7 je uveden výpočet odvodu za trvalé odnětí pozemku ze ZPF.

Celkový zábor lesních pozemků (resp. PUPFL) bude 8 862 m2, tj. 0,8862 ha.
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů bylo Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou,
odborem životního prostředí vydán souhlas s územním rozhodnutím se zamýšlenou
stavbou sedačkové lanovky na lesních pozemcích (č.j. ŽP 284/05 Šť ze dne 21. března
2005) – viz. příloha oznámení č. 10.
V příloze č. 8 je uveden znalecký posudek zabývající se výpočtem škody -
z dočasného odnětí plnění produkční funkce lesa (na 30 let), z předčasného smýcení
lesních porostů a výpočtem poplatku za dočasné vynětí pozemků z lesního půdního
fondu podle zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.

Znečištění půdy
Problematika možného znečištění půdy během realizace záměru stejně jako vod souvi-
sí především s vlastní výstavbou při používání potřebné stavební techniky (nákladních
aut, zemních a nakládacích strojů) a v procesu nakládání a likvidace nevyužitých sta-
vebních materiálů a odpadů z demolice a procesu výstavby.
V době provozu záměru by mohly závadné látky potenciálně unikat při porušení celist-
vosti nádrže na skladování motorové nafty a převodových skříní, při nesprávné  mani-
pulaci s pohonnými hmotami (plnění zásobníku, stáčení pohonných hmot) a výměně
převodových olejů v převodových skříních. Riziko lokálního znečištění životního pro-
středí by tedy představoval případ mimořádné události (v důsledku technické závady či
selhání lidského faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni apod.).

V případě náhodných úkapů pohonných hmot a jiných závadných látek bude kontami-
novaná zemina ihned odstraněna z terénu, shromážděna v uzavřené nepropustné ná-
době a odvezena na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. (Podrobněji je tato
problematika řešena v kapitole B. III. 4. Rizika havárií).
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Při dodržení navržených opatření je riziko negativního vlivu výstavby i provozu záměru
na znečištění půdy minimální.

Vliv na erozi půdy
V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné míře všechna dostupná opat-
ření zabraňující erozi půdy. Zásahy do terénu při stavbě patek podpěr lanovky omezit
na co nejmenší plochu. Odkryté plochy budou rekultivovány a osázeny co možná ne j-
rychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti  a splachům půdy.

 D. 1. 4. Vlivy na horninové prostředí
 
Realizací záměru nedojde k zásahu do geologických vrstev, nepočítáme-li budování
základů pro obslužné budovy a pro podpěry lanovky.
Inženýrsko-geologický průzkum zájmové lokality bude realizován v rámci další etapy
přípravných prací. Při tomto průzkumu dotčených pozemků budou zmapovány geolo-
gické poměry v místě projektované stavby. Na základě výsledků bude navržen postup a
způsob výstavby a založení objektů.
 
  

 D. 1. 5. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy, územní systém ekologické stability
Řešené území se nachází ve III. zóně CHKO Orlické hory.
V zájmové lokalitě byl proveden RNDr. Jiřím Veselým biologický průzkum a následně
bylo vypracováno posouzení (viz. příloha oznámení č. 4). Závěry posudku jsou násle-
dující:
- Jedná se lokalitu, která svým druhovým složením odpovídá sekundárním lesním

porostům vzniklým činností člověka z důvodů produkce dřevní hmoty. Rozšířením
koridoru se posílí ekotonový efekt v jinak fádním smrkovém porostu. Tento efekt je
nutno podporovat v průběhu pěstební péče o lesní porost. Je nutné dbát na to, aby
v okraji dráhy zůstaly a byly nadále posilovány listnaté dřeviny přirozeně se zde vy-
skytující, aby nedocházelo k rozvracení lesního porostu vlivem možných větrných
nárazů.

- Trasa záměru nikde není v kontaktu s prvky územního systému ekologické stability
(biocentry a biokoridory).

- Rozšířením dráhy na požadovaných 12 m nebude poškozena žádná zvláště chrá-
něná část přírody. Nebudou ohroženy populace zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů. Výstavba na lokalitě nebude mít vliv na Evropsky významná území a Pta-
čí oblasti ani neovlivní stanoviště a populace hlavních druhů chráněných na těchto
lokalitách.

Vzhledem k  umístění sedačkové lanovky záměru se nepředpokládá negativní vliv  zá-
měru na  prvky systému ekologické stability (biocentra, biokoridory) ani na změny
v biologické rozmanitosti a v funkci ekosystémů. Zvláště chráněná území, území pří-
rodních parků se v místě záměru ani v blízkém okolí nevyskytují. Ve vzdálenějším okolí
řešené lokality jsou vymezeny prvky systému nadregionálního i lokálního významu, kte-
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ré však  výstavba i provoz řešeného záměru dle navrženého řešení nemohou prakticky
ovlivnit.

Realizace záměru si vyžádá potřebu kácení lesních porostů a dřevin rostoucích mimo
les (viz. zákres v příloze oznámení č.1).
Využitím stávajícího koridoru zpětné větve vleku Transporta je minimalizováno kácení
lesních porostů. Realizaci sedačkové lanovky v navržené trase a dle řešení popsaného
v projektové dokumentaci odsouhlasila Správa CHKO Orlické hory (viz. vyjádření
v příloze oznámení č. 10). Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů bylo Městským úřadem
Rychnov nad Kněžnou, odborem životního prostředí vydán souhlas s územním rozhod-
nutím se zamýšlenou stavbou sedačkové lanovky na lesních pozemcích o celkové roz-
loze 8 862 m2, tj. 0,8862 ha (č.j. ŽP 284/05 Šť ze dne 21. března 2005) – viz. příloha
oznámení č. 10.
Také již byl vypracován znalecký posudek zabývající se výpočtem škody -  z dočasného
odnětí plnění produkční funkce lesa, z předčasného smýcení lesních porostů a výpo-
čtem poplatku za dočasné vynětí pozemků z lesního půdního fondu podle zákona č.
289/1995 Sb., v platném znění. Doba odnětí je uvažována na dobu 30 let. Tento posu-
dek je přílohou oznámení č. 8.
 
 Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy. Převážná
část záměru je umístěna do lesa, zásahy do VKP povoluje orgán ochrany p řírody.
 
 Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně pří-
rody a krajiny, v platném znění, nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Orgán
ochrany přírody může takové povolení vydat na základě žádosti vlastníka pozemku, na
kterém dřevina roste. Konkrétní náležitosti žádosti o kácení upravuje ustanovení § 8
odstavce 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  Ká-
cení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
 Z hlediska ochrany přírody je orgánem státní správy Správa CHKO Orlické hory.
V příloze č. 10 oznámení je uvedeno její vyjádření projektové dokumentaci.
 V rámci další fáze projektových prací bude předložen návrh ozelenění areálu. Ozeleně-
ní by mělo být konzultováno s příslušným orgánem ochrany životního prostředí již ve
fázi návrhu.
 Realizace záměru je v souladu s platným územním plánem obce Říčky v Orlických ho-
rách.
 

 D. 1. 6. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
V zájmové lokalitě byl proveden RNDr. Jiřím Veselým průzkum a následně bylo vypra-
cováno posouzení, které hodnotí vliv záměru na krajinný ráz. Posouzení je přílohou
oznámení č. 4.
Záměr má liniový charakter s převýšením. Trasa navrhované lanové dráhy začíná
v areálu Ski centra na dolní části louky v nadmořské výšce 742 mn. m.. Stoupá přímo
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v souběhu s již existující dráhou vleku (zpětnou větví) na Zakletý vrch, kde je ukončena
ve vrcholové partii v nadmořské výšce 986 m. Délka linie stavby činí cca 1200 m.

Trasa nové sedačkové lanovky využije průsek zpětné větve stávajícího vleku Trans-
porta. Vlek Transporta bude demontován. Průsek zpětné větve bude rozšířen na šířku
12 m. Dále pak bude vystavěna nová budova dolní i horní stanice lanovky. Tím  dojde
ke změně především prvků infrastruktury v krajině (viz. popis v kapitole č. C. 2. 4. Kra-
jinný ráz). Dolní budova lanovky je pohledově skryta a její umístění (případně výška)
nemá z hlediska krajinného rázu význam.
Obslužné budova horní stanice lanovky bude realizována jako budova s  plochou stře-
chou. Výška budovy bude činit 3,15 m. Ve vztahu k současně existujícím prvkům nebu-
de svojí výškou vytvářet žádný výrazně pozorovatelný prvek na vrcholu. Mnohem po-
hledově dominantnější je stávající telekomunikační věž.
Trasa vedení lanovky bude mnohem více pozorovatelná oproti současnému vedení.
Její šíře však nepřevýší výšku stromů v porostu. Proto nebude působit negativně.
Z hodnocení vyplývá, že realizací stavby sedačková lanovka a obslužných budov ne-
dojde k negativnímu ovlivnění dochovaného krajinného rázu v posuzovaném místě.
Kulturní ani přírodní památky nebudou navrženým záměrem dotčeny.

D. 1. 7. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika
Tato kapitola  shrnuje závěry hodnocení vlivu záměru z hlediska zdravotních rizik, které
bylo zpracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů
na veřejné zdraví. Hodnocení je samostatnou přílohou oznámení (viz. příloha č. 6)

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 jedno t-
livé skupiny dotčené populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či poten-
ciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse
úrovně nejistot, které jsou spjaty s tímto procesem.

Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dotčeném území z hlediska zátěže hlukem.
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle AN/15/04 Státního zdravotního ústavu
Praha pro hodnocení zdravotních rizik dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění.

Zájmové území je situováno mimo zástavbu obce. Terén zájmového území lze  cha-
rakterizovat jako kopcovitý, spodní část lyžařského areálu se rozkládá v uzavřeném
údolí, přičemž veškeré provozní a obslužné objekty jsou umístěny v této části areálu.
Šíření hluku ze Ski centra do obce Říčky brání okolní svahy porostlé lesy. Nejbližší
obytná zástavba obce Říčky (chráněný venkovní prostor) se nalézá přibližně 1000 m od
spodní hranice areálu Ski centra, stávající centrální parkoviště ve vzdálenosti cca 400
m (mimo obec).
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Posuzovaný záměr sedačkové lanovky nenavýší současnou intenzitu dopravy návštěv-
níků Ski centra v obci Říčky (v zimní sezóně), proto není tato doprava řešena.
V případě, že bude tato lanovka v provozu i v letní sezóně, dojde zde k určitému navý-
šení (proti stávajícímu stavu), výsledné hodnoty však nedosáhnou frekvence dopravy v
zimní sezóně.

Chemické škodliviny, prach
Etapa výstavby záměru
Zdrojem emisí při výstavbě záměru bude provoz stavebních mechanismů na staveništi
a obslužná nákladní automobilová doprava na příjezdových komunikacích.
Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy
není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolaná provo-
zem mechanismů a obslužné dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby ze
předpokládat, že bude nízké.
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Nejprašnější stavební práce (demolice, zemní a výkopové práce) budou realizovány
v krátkém časovém úseku (cca po dobu 2,5 měsíce). Prašnost bude omezována tech-
nickými a organizačními opatřeními (viz. kapitola č. D.1.1.).
Lze předpokládat, že výstavba záměru vyvolá mírný imisní příspěvek ke stávajícímu
pozadí. Jedná se o vliv krátkodobý, dočasný – po dobu výstavby.

Etapa provozu záměru
Plánovaný záměr – sedačková lanovka a obslužné objekty při běžném provozu nepro-
dukují emise do ovzduší.
Stávajícím zdrojem emisí vyvolaným provozem Ski centra je doprava návštěvníků Ski
centra a obslužná doprava. Do areálu mají v současnosti povolen vjezd pouze vozidla
zaměstnanců a obslužná doprava (cca 10 osobních aut za den). Návštěvníci do přímo
do Ski centra nezajíždí, parkují na centrálním parkovišti - cca 400 m od areálu. Maxi-
mální kapacita Ski centra je dána rozlohou stávajícího parkoviště (300 stání pro osobní
automobily a cca 10 stání pro autobusy). Realizací záměru nedojde ke změnám
v intenzitě ani trasách stávající dopravy. Lze předpokládat, že imisní příspěvek z  do-
pravy po zprovoznění sedačkové lanovky se významně nezmění v porovnání se stáva-
jícím stavem, proto nebyla zpracována rozptylová studie.

Hluk
Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného záměru
vyplývající z expozice hluku ze zdrojů hluku v době běžného provozu areálu Ski centra
v lyžařské sezóně.
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i imisí hluku v dané lokalitě byly výsledky
modelových výpočtů hlukové studie.
Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdrav;í a pohodu lidí shr-
nuje autorizační návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu (Havel, 2004).
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Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku;
může vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neo-
chotu. Rušení a obtěžování hlukem je častou subjektivní stížností na kvalitu životního
prostředí a může představovat prvotní podnět rozvoje neurotických, psychosomatických
i psychických stresů u četných nemocných. Je pravděpodobné, že snižuje obecnou
odolnost vůči zátěži, zasahuje do normálních regulačních pochodů. Nadměrná hluková
expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významně je také
ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může docházet také ke
zhoršení komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů a k rušení spán-
ku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k častému probouzení během
spánku). Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nep ří-
znivé osvojování řeči a čtení u dětí.
Ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtě-
žování a zhoršená komunikace řečí. Noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A by
z hlediska rušení spánku neměla přesáhnout  LAeq 45 dB (předpokládá se pokles hladi-
ny hluku o 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem) a
denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, měřeno 1 m před fasádou.

Etapa výstavby záměru
Vzhledem k neznalosti harmonogramu výstavby a nasazení jednotlivých mechanismů
nebyly provedeny modelové výpočty pro etapu výstavby záměru. Doprava materiálu a
stavebních strojů může mít vliv na obec Říčky. Výstavba bude prováděna mimo sezó-
nu, tedy v době snížené intenzity dopravy návštěvníků. Hladina akustického tlaku od
dopravy se posuzuje v denní době na 16 hodin. Obyvatelé obce tedy mohou zazname-
nat krátkodobá výrazná navýšení okamžité hladiny akustického tlaku, p ři hodnocení
celých 16 hodin však bude tento vliv minimální.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené hlukového zatížení Ski
centra z provozu stavebních strojů, především při provádění zemních prací – výkop zá-
kladů pro obě stanice a nosné sloupy. Dále je to použití motorových pil při kácení stro-
mů po trase plánované sedačkové lanovky. Tyto činnosti budou prováděny pouze
v denní době a mimo turistickou sezónu. Tyto práce nebudou mít negativní vliv na obec
Říčky, projeví se pouze na hranici chráněného venkovního prostoru budov Ski areálu a
to pouze v omezeném časovém intervalu. Šíření hluku ze Ski centra do obce Říčky
brání okolní svahy porostlé lesy.
Skutečný vliv stavební činnosti lze posoudit až po provedení výběrového řízení na do-
davatele sedačkové lanovky. Následně budou známy i požadavky na dopravní a sta-
vební prostředky.
Vzhledem ke skutečnosti, že obec Říčky (chráněný venkovní prostor) je od areálu Ski
centra velmi vzdálena a odstíněna terénem a vzhledem k rozsahu a krátkému termínu
výstavby nebude tento zdroj hluku pro tuto obec významně negativní.

Etapa provozu záměru
V hlukové studii byla očekávaná situace modelována pro 3 referenční – výpočtové body
umístěné v areálu Ski centra u chráněného venkovního prostoru.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb.: Sedačková lanovka  –  Ski centrum Říčky v Orlických horách

- 56 -

V  areálu lze za chráněný venkovní prostor budov označit první podkrovní patro nad
restaurací a první patro stávající obslužné budovy u dolní stanice lanovky Tatrapoma,
které slouží jako turistická ubytovna. V obou případech je v těchto prostorech umístěno
několik ubytovacích pokojů, které užívají návštěvníci Ski areálu.
Výpočtové body byly umístěny na hranici chráněného venkovního prostoru v areálu Ski
centra:
referenční bod č. 1 - chráněný venkovní prostor nad restaurací Skirest (severní část)
referenční bod č. 2 - chráněný venkovní prostor nad restaurací Skirest (jižní část)
referenční bod č. 3 - 2 m od fasády budovy stávající dolní obslužné budovy Lanovka

Výpočtové body byly umístěny ve výšce 4,5 m – střední výška oken.

Měření přímo v zájmové lokalitě v době lyžařské sezóny nebylo provedeno. Pro zpraco-
vání hlukových údajů byl použit výpočtový program „Hluk +, Verze 6.61 – Výpočet do-
pravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí“.
 Modelově byly vypočítány příspěvky od jednotlivých pevně umístěných stacionárních a
liniových zdrojů hluku (pohon vleků, tyčové sněhové dělo, sněhová děla Areco Supers-
now, pohon sedačkové lanovky, rolby Kässbohrer a od obslužné dopravy) a to pro stá-
vající stav a pro dobu po zprovoznění nové sedačkové lanovky. Jednotlivé zdroje hluku
jsou podrobněji popsány v kapitole č. B. III. 4.  Hluk a vibrace).
Výpočty byly provedeny pro dva různé režimy provozu – pro dobu provozu sedačkové
lanovky a pro dobu úpravy sjezdových tratí (zasněžování, provoz rolby). Sjezdové tratě
jsou vždy upravovány v době mimo provoz vleků, tj. v době, kdy jsou sjezdové tratě
prázdné,  bez lyžařů.
U rolby a sněžných děl je obtížné určit imisní hodnoty hluku v jednotlivých výpočtových
bodech, neboť mohou se pohybovat v různých částech Ski areálu. Pro vyhodnocení byl
vypočítán imisní příspěvek od jedné sněžné rolby a jednoho sněžného děla. V obou
případech byl zdroj – sněžné dělo, nebo rolba umístěna ve vzdálenosti 50 m od chrá-
něného venkovního prostoru (pokoje nad restaurací).
Zvlášť byl počítán také příspěvek k hladinám akustického tlaku A z dopravy a
z ostatních zdrojů hluku. Obslužná vozidla obvykle do areálu zajíždí v období mimo
provozu vleků.
Výsledky modelových výpočtů jsou shrnuty v tabulce č. 5 a 6.
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Tabulka č. 5: Hladina akustického tlaku A, LAeq – příspěvek z dopravy a stacionárních
zdrojů hluku (denní doba 6.00 – 22.00 hod.)

Hladina akustického tlaku A, LAeq [dB]
denní doba 6.00 – 22.00 hod.

zdroj hluku
pevné stacionární zdroje2)

výpočtový
bod

výška nad
terénem

[m]4)

doprava1)

současné nové3) příspěvek5)

1 4,5 21,7 46,9 47,9 + 1,0
2 4,5 26,5 45,4 49,2 + 3,8
3 4,5 35,1 48,2 52,2 + 4,0

Vysvětlivky:
1) přepočteno na 8 hod (příjezd a odjezd 10 vozidel za den)        4) výška nad terénem u výpočtového bodu
2) 3 x vlek                                                                                    5) rozdíl mezi stávajícím a novým stavem
3) zrušení kotvového vleku a zprovoznění sedačkové lanovky

 Tabulka č. 6: Hladina akustického tlaku A, LAeq – příspěvek od sněhového děla a rolby

Hladina akustického tlaku A, LAeq [dB]

zdroj hluku

rolba 3)

výpočtový
bod

výška nad
terénem

[m] 1)

sněhové dělo 2)

A B
1 4,5 35,5 51,9 39,9
2 4,5 28,3 44,7 32,7
3 4,5 36,3 52,6 40,6

Vysvětlivky:
1) výška u výpočtového bodu
2) zdroj s ustálenou charakteristikou - výpočtová hodnota odpovídá celé době provozu tohoto zařízení
3) jedná se o zdroj s proměnnou charakteristikou, uvedená hodnota je maximální (pro zadané umístění).

Tato rolba se však v daném bodě zdržuje pouze krátkou dobu, proto je potřebné tuto hodnotu přepo-
čítat na časový snímek. (sloupec A – okamžitá hodnota, B – hodnota přepočítaná na 15 minut provozu
ve spodní části Ski areálu (ve zbývajícím čase se rolba pohybuje po sjezdovkách nebo běžeckých tra-
tích)

Celková hladina akustického tlaku A
Lyžařské vleky jsou v provozu trvale a to v době od 8 00 do 16 00 hod. Doprava probíhá
před zahájením provozu vleků a po skončení provozu vleků – nejsou v provozu sou-
časně. Doprava v areálu Ski centra je minimální a z hlediska hluku zanedbatelná.
Sněhová děla jsou v provozu obdobně, jako doprava. Rolby jsou zpravidla také
v provozu mimo provoz vleků.
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V hlukové studii byl proveden výpočet imisních příspěvků od lyžařských vleků a roleb
v jednotlivých výpočtových bodech pro situaci, že budou oba zdroje v provozu součas-
ně (viz. tabulka č. 7). Jako vstupní parametry jsou použity výpočtové hodnoty uvedené
v tabulce č. 5 a 6 (poměr: 7,75 hod provoz vleků + 0,25 hod provoz roleb).

 Tabulka č. 7: Celková hladina akustického tlaku A, LAeq – příspěvek stacionárních
zdrojů hluku a rolby

Hladina akustického tlaku A, LAeq [dB]
zdroje hluku součet1)

stacionární zdroje
výpočtový

bod

výška
nad teré-

nem
[m]4)

stávající nové
rolby 5) st. zdroje

+ rolby2)

nové
zdroje
+ rolby

rozdíl2)

1 4,5 46,9 47,9 51,9 47,2 48,1 + 0,9
2 4,5 45,4 49,2 44,7 45,4 49,1 + 3,7
3 4,5 48,2 52,2 52,6 48,4 52,2 + 3,8

Vysvětlivky:
1) jedná se o logaritmický součet stacionárních zdrojů a roleb
2) stávající stav
3) předpokládaný stav po zprovoznění sedačkové lanovky
4) jedná se o rozdíl ( nárůst ) mezi stávajícím a novým stavem
5) ve výpočtu je tato hodnota přepočítána na 15 minut

Ve spodní části areálu Ski centra je instalováno jedno pevné tyčové dělo, které je jako
zdroj hluku zanedbatelné. Mobilní sněhová děla jsou umisťovány v jednotlivých částech
sjezdových, nebo běžeckých tratí a proto spodní část Ski centra neovlivňují.

Příspěvek od dopravy lze počítat obdobně, imisní hodnoty hluku stacionárních zdrojů
jsou dominantní a doprava je dále nenavyšuje.

Akustická opatření
Dále byla v hlukové studii navržena možná akustická opatření, která zajistí splnění hy-
gienických limitů po realizaci záměru výstavby sedačkové lanovky:

1. Zvolit typ sedačkové lanovky s jiným umístěním pohonu (jedná o opatření výrazně
zvyšující náklady - řádově statisíce Kč).

2. Provést dodatečné akustické úpravy na zvoleném typu pohonu lanovky s cílem
snížení emisních hodnot o cca 6 dB. Konkrétní návrh a instalace krytu však musí
být schválen dodavatelem zařízení, případně ho musí sám dodat (lanovka bude
v záruce).

3. Vybudovat protihlukovou stěnu před chráněným venkovním prostorem budov (v
blízkosti výpočtového bodu č. 3). Protože k překročení limitních hodnot dochází
pouze na hranici chráněného venkovního prostoru budov - podkrovní část budovy
Lanovky, jako nejvhodnější se jeví skleněná předstěna.
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V tabulce č. 8 jsou uvedeny hodnoty po realizaci jednotlivých navržených úprav.

 Tabulka č. 8: Hladina akustického tlaku A, LAeq po realizaci navržených opatření
 

Hladina akustického tlaku A, LAeq [dB] po realizaci opatření
výpočtový

bod

výška
nad te-
rénem bez úprav změna umís-

tění pohonu1)
dodatečný kryt

pohonu2)

protihluková
stěna před

bodem č. 33)

1 4,5 47,9 46,9 47,2 48,2
2 4,5 49,2 45,6 46,7 49,2
3 4,5 52,2 48,4 49,6 44,0

Vysvětlivky:
1) snížení imisních hodnot o –15 dB
2) snížení imisních hodnot o – 6 dB
3) stěna 4 m před okny obslužné budovy dolní stanice lanovky

Hluk vyvolaný převážně pozemní automobilovou dopravou z provozu Ski centra
Z modelových výpočtů vyplývá, že příspěvek vyvolaný obslužnou dopravou je malý a
nebude mít výrazný podíl na výsledných hladinách akustického tlaku A L Aeq.
U chráněného prostoru byly vypočteny hladiny akustického tlaku A LAeq = 21,7 dB (první
patro restaurace Skirest, severní část objektu), LAeq = 26,5 dB (první patro restaurace
Skirest, jižní část objektu) a LAeq = 35,1 dB (u obslužné budovy u dolní stanice lanovky).
Vzhledem k tomu, že realizací nedojde ke změně tras ani intenzit obslužné dopravy,
tyto hodnoty odpovídají stávajícímu stavu i době provozu nové sedačkové lanovky.

V tabulce č. 9 jsou uvedeny závislosti výskytu nepříznivých účinků na zdraví a pohodu
obyvatel (vybarvené plochy) vyvolané různou intenzitou hlukové zátěže v denní době
(Havel, 2004) pro hluk vyvolaný provozem pozemní automobilové dopravy. Odhady
vychází z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci. S ohledem na
individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších.
Z výsledků epidemiologických  studií vyplývá těsnější vztah mezi indikátory nepříznivých
zdravotních účinků hluku a hlukovou expozicí pro noční hluk z důvodů homogenní ex-
pozice i působení hluku prostřednictvím narušeného spánku, které se projevuje,  i když
nedochází přímo k probuzení.
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Tabulka č. 9: Odhad projevů nepříznivých účinků u exponované populace  v závislosti
na ekvivalentní hladině akustického tlaku (A) LAeq - pro denní dobu (600 – 2200 hod.)

LAeq, 6-22 h (dB)Nepříznivý účinek hlukové zátěže
 40-45  45-50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+

Sluchové postižení *
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Hypertenze a ICHS
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

* přímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)

Hluk vyvolaný převážně stacionárními zdroji hluku z provozu Ski centra
Podle modelových výpočtů (tabulka č. 5 a 6) bude v době provozu nové sedačkové la-
novky převažovat vliv stacionárních zdrojů hluku u všech referenčních bodů.
Vypočítané příspěvky k hodnotám hladin akustického tlaku A se v době provozu vleků
pohybují v zájmovém území v denní době v rozsahu LAeq =  45,4 – 48,2 dB pro stávající
stav a LAeq = 47,9 – 52,2 dB pro provoz záměru.

Výpočet byl také proveden pro režim úpravy sjezdových tratí – resp. pro příspěvek
z provozu sněhových děl a provoz rolby. Tento příspěvek je shodný pro stávající stav i
pro stav v době provozu nové sedačkové lanovky. Způsob úpravy sjezdových tratí a
nasazení mechanismů se po zprovoznění záměru nemění.
Sněhová děla jsou převážně využívána v denní době, v různých částech sjezdových,
případně běžeckých tratí. V zájmovém území jsou dle výpočtu LAeq z provozu sněho-
vých děl v rozsahu 28,3 dB – 36,3 dB. I v případě nasazení sněhových děl v noční době
(2200 – 600 hod) by tedy nebyly u chráněného prostoru překročeny limitní hodnoty pro
noční dobu (40 dB pro nejhlučnější hodinu).
Sněžné rolby jsou nejvýraznějším zdrojem hluku. V hlukové studii byly nejprve vypočte-
ny  okamžité hodnoty akustického tlaku (sloupec A, tabulka č. 6). Tyto rolby ale převáž-
ně pojíždí v prostoru sjezdových a běžeckých tratí, v blízkosti chráněného venkovního
prostoru se pohybují minimálně, proto byl proveden přepočet na předpokládaný časový
režim provozu rolby ve spodní části areálu (sloupec B, tabulka č. 6): v zájmovém území
u chráněného prostoru se hladiny akustického tlaku A pohybují v rozmezí 32,7 – 40,6
dB.
Dále byly vypočítány celkové příspěvky od stacionárních zdrojů hluku a rolby současně
(tabulka č. 7): u chráněného prostoru se hladiny akustického tlaku A pohybují v rozmezí
47,2 – 48,4 dB (stávající stav) a 48,1 – 52,2 dB (stav po zprovoznění sedačkové lanov-
ky).
Po zprovoznění sedačkové lanovky uvažovaného typu (s pohonem umístěným na prv-
ním sloupu) dojde u referenčního bodu č. 3 (u obslužné budovy lanovky)                   u
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výsledné  hladiny akustického tlaku k překročení hygienického limitu, proto byla
v hlukové studii navržena akustická opatření.
Změna umístění pohonu má relativně malý vliv na výpočtový bod č. 3.  K výraznějšímu
poklesu by došlo pouze při akustických úpravách i ostatních zdrojů (zejména stávající-
ho pohonu vleku Tatrapoma). U chráněného prostoru byly vypočteny hladiny akustické-
ho tlaku A LAeq = 46,9 dB (první patro restaurace Skirest, severní část objektu), LAeq =
45,6 dB (první patro restaurace Skirest, jižní část objektu) a LAeq = 48,4 dB (u obslužné
budovy u dolní stanice lanovky).
Instalace dodatečného krytu zajistí pokles hladiny akustického tlaku v měřícím bodě č.
3 pod limitní hodnotu. Hladiny akustického tlaku A by dosahovaly LAeq = 47,2 dB (první
patro restaurace Skirest, severní část objektu), LAeq = 46,7 dB (první patro restaurace
Skirest, jižní část objektu) a LAeq = 49,6 dB (u obslužné budovy u dolní stanice lanovky).
Při součtu, jaký je proveden v tabulce č. 7 by zde došlo k nárůstu celkové hladiny akus-
tického tlaku (přepočítaného na osm nejhlučnějších hodin) o 0,1 dB, hygienický limit by
byl splněn.
Z hlediska realizace opatření a finančních možností investora lze za vhodné považovat
instalaci protihlukové stěny v těsné blízkosti 1. patra obslužné budovy u dolní stanice
lanovky Tatrapoma. V jednotlivých referenčních bodech byly vypočteny hladiny akustic-
kého tlaku A LAeq = 48,2 dB (první patro restaurace Skirest, severní část objektu), LAeq =
49,2 dB (první patro restaurace Skirest, jižní část objektu) a LAeq = 44,0 dB (u obslužné
budovy u dolní stanice lanovky).

Dle výpočtů je patrné, že po dokončení záměru dojde k určitým změnám celkových hla-
din akustického tlaku A v areálu Ski centra, resp. k navýšení stávající hlukové zátěže.
Umístění pohonu sedačkové lanovky je od chráněného prostoru - obytných pokojů re-
staurace Skirest - odstíněno terénním svahem, vzrostlými stromy a budovou Horské
služby. Pro turistickou ubytovnu v 1. patře obslužné budovy dolní stanice lanovky byla
navržena akustická opatření.
U chráněného venkovního prostoru po realizaci opatření nedojde k překročení limitní
hodnoty 50 dB pro denní dobu (v noční době bude lanovka mimo provoz).

Přenosem venkovního hluku do obytných místností lze dle měření očekávat pokles hla-
diny hluku vlivem stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště budov RW´
(od 25 dB pro nejslabší články konstrukce - okna). V době větrání místností zčásti ote-
vřeným oknem lze předpokládat hodnoty v obytných místnostech cca o 15 dB nižší než
jsou hodnoty hladin venkovního hluku.

Zhodnocení

Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných
zdrojů hluku a splnění dalších předpokladů hlukové studie lze situaci v době provozu
záměru charakterizovat takto:
- Plánovaný záměr vybudování sedačkové lanovky nebude mít vliv na stávající hluko-

vou situaci v obci Říčky. Kapacita Ski areálu - počet návštěvníků je limitován počtem
parkovacích stání, který zůstane zachován. Provoz zdrojů hluku v areálu Ski centra
bude mít z hlediska hluku vliv pouze na spodní část tohoto areálu.
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- Příspěvek vyvolaný obslužnou dopravou je malý. Realizací záměru se nebudou mě-
nit trasy ani intenzity této dopravy, proto v době provozu záměru nedojde k navýšení
hlukové zátěže vyvolané provozem obslužných aut.

- Příspěvek z provozu sněhových děl i provozu mechanismů k úpravě tratí je shodný
pro stávající stav i pro stav v době provozu nové sedačkové lanovky, tj. nedojde
k žádnému navýšení. Způsob úpravy sjezdových tratí a nasazení mechanismů se
po zprovoznění záměru nemění.

-  Vlivem instalace pohonu nové sedačkové lanovky dojde k určitým změnám celko-
vých hladin akustického tlaku A v areálu Ski centra, resp. k navýšení stávající hlu-
kové zátěže. Pro obslužnou budovu u dolní stanice lanovky byla navržena akustic-
ká opatření. Po realizaci opatření u chráněného venkovního prostoru nedojde
k překročení limitní hodnoty 50 dB pro denní dobu (v noční době bude lanovka mi-
mo provoz).

-  Na základě vypočtených hodnot hladin akustického tlaku A lze předpokládat, že
návštěvníci Ski centra nebudou provozem lanovky obtěžováni a to i s ohledem
k charakteru využívání chráněného prostoru. Návštěvníci stráví v turistické ubytov-
ně či pokojích nad restaurací Skirest řádově několik dnů – týdny, v době provozu
lyžařských vleků se v daném prostoru budou pravděpodobně zdržovat minimálně.

- Na celkovou hladinu akustického tlaku A v areálu Ski centra budou mít významný
vliv také hlasité projevy návštěvníků a reprodukovaná hudba. Tyto dva zdroje ne-
mohli být v modelových výpočtech zohledněny.

Sociálně ekonomické a jiné vlivy
Realizací plánovaného záměru dojde k modernizaci a  zvýšení přepravní kapacity do-
pravních zařízení na vrch Zakletý. Dále se také očekává, že zkvalitněním přepravy se
zvýší atraktivita nabídky areálu a to nejen v zimním, ale také v letním období (přeprava
turistů, cyklistů).
V době provozu záměru vzniknou nové pracovní příležitosti pro cca 3 pracovníky do
obslužných budov stanic sedačkové lanovky.

Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který  bude omezovat
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována,
veškerá přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pou-
ze v denní době.
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D. 1. 8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
 
Realizace záměru si vyžádá demolice objektů, které nevyhovují svojí polohou, dispozicí
a technickým řešením navržené koncepci záměru (obslužná budova horní stanice, stá-
vající areálová ČOV, demontáž stávajícího kotvového vleku Transporta). Tyto objekty
jsou situovány v areálu Ski centra a vlastníkem je investor. Dále bude nutné v rámci
areálu přeložit některé inženýrské sítě.
Jiné vlivy na hmotný majetek, archeologické, architektonické a kulturní památky se ne-
předpokládá.

 D. 2.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Zájmové území je liniového tvaru. Trasa navrhované lanové dráhy začíná v areálu Ski
centra na dolní části louky v nadmořské výšce 742 m n.m. a stoupá přímo v souběhu
s již existující dráhou vleku (zpětnou větví) na Zakletý vrch, kde je ukončena ve vrcho-
lové partii v nadmořské výšce 986 m. Délka linie stavby činí cca 1200 m.
Záměr si vyžádá nový zábor půdy a potřebu vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL. Celkové
vynětí ze ZPF bude 0,3942 ha. Zábor lesních pozemků (resp. PUPFL) bude činit
0,8862 ha.
Při dodržení všech navržených opatření a respektování platných legislativních předpisů
je riziko negativního vlivu při výstavbě záměru i provozu záměru na znečištění půdy  a
ovlivnění jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.

Zájmové území je situováno mimo zástavbu obce. Nejbližší obytná zástavba obce Říč-
ky se nalézá přibližně 1000 m od spodní hranice areálu Ski centra.

Terén zájmového území lze  charakterizovat jako kopcovitý. Spodní část lyžařského
areálu se rozkládá v uzavřeném údolí, přičemž veškeré provozní a obslužné objekty
jsou umístěny v této části areálu. Šíření hluku ze Ski centra do obce Říčky v době pro-
vozu vleků brání okolní svahy porostlé lesy.

Provoz zdrojů hluku v areálu Ski centra bude mít z hlediska hluku vliv pouze na spodní
část tohoto areálu. Vlivem instalace pohonu nové sedačkové lanovky dojde k určitým
změnám celkových hladin akustického tlaku A v areálu Ski centra, resp. k navýšení stá-
vající hlukové zátěže. V areálu Ski centra je chráněným prostorem – objekt restaurace
Skirest, kde v 1. patře jsou umístěny pokoje pro návštěvníky areálu. U tohoto objektu
budou splněny hygienické limity.

Záměr při běžném provozu neemituje znečišťující látky.

Lze předpokládat, že výstavba záměru by mohla vyvolat malý imisní příspěvek a mírný
nárůst hlukové zátěže ke stávajícímu pozadí. Jedná se o vliv krátkodobý, dočasný – po
dobu výstavby. Výstavba bude prováděna mimo sezónu, tedy v době snížené intenzity
dopravy návštěvníků.
Posuzovaný záměr výstavby sedačkové lanovky nenavýší současnou intenzitu dopravy
návštěvníků Ski centra v obci Říčky (v zimní sezóně). V souvislosti se zvýšením kapa-
city přepravního zařízení se neočekává zvýšení počtu lyžařů v areálu Ski centra, ale
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pouze optimalizace jejich přepravy. Kapacita areálu je dána rozlohou parkoviště, ta se
během realizace záměru nebude měnit. V případě, že bude tato lanovka v provozu i
v letní sezóně, dojde zde k určitému navýšení (proti stávajícímu stavu), výsledné hod-
noty však nedosáhnou hodnot zimní sezóny.

 Realizace záměru si vyžádá potřebu kácení lesních porostů (rozšíření stávajícího kori-
doru) a některých dřevin rostoucích mimo lesní pozemky (ve spodní části areálu Ski
centra).
Nepředpokládá se negativní vliv  záměru na  prvky systému ekologické stability (bio-
centra, biokoridory) ani na změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci eko-
systémů. Nebude poškozena žádná zvláště chráněná část přírody. Nebudou ohroženy
populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Výstavba na lokalitě nebude mít
vliv na Evropsky významná území a Ptačí oblasti ani neovlivní stanoviště a populace
hlavních druhů chráněných na těchto lokalitách. Součástí záměru budou i terénní úpra-
vy a ozelenění areálu.
 

Přínosem realizace záměru je, že dojde k modernizaci a  zvýšení přepravní kapacity
dopravních zařízení na vrch Zakletý. Dále se také očekává, že zkvalitněním přepravy se
zvýší atraktivita nabídky areálu.
Realizací záměru - nahrazením stávajícího nevyhovujícího kotvového vleku novou se-
dačkovou lanovkou a výstavbou obslužných budov - ve stávajícím areálu Ski centra
Říčky v Orlických horách nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního pro-
středí v blízkém i vzdálenějším okolí. Z běžného provozu záměru nevyplývají pro oby-
vatele a životní prostředí v okolí areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativ-
ních předpisů a respektování dále navržených opatření.

 Z hlediska územního plánování je realizace záměru v souladu územním plánem obce
Říčky v Orlických horách.
 
 

 D. 3.  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahují-
cích státní hranice
 Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy za státními hranicemi.

 

 D. 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Obecné podmínky
Plánovaná stavba sedačkové lanovky musí být v terénu geodeticky vytyčena (před vý-
stavbou a po dokončení).
Vlastní stavba musí být provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací,
příslušnými právními předpisy a normami.
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Nakládání s odpady
V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby i
provozu záměru upřesněny a bude stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob
shromažďování, třídění, odstranění či využití. U odpadů, u kterých nelze vyloučit kon-
taminaci nebezpečnými látkami, bude provedeno hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů dle Zákona 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění a prováděcích předpisů.

Se všemi odpady vznikajícími v době výstavby i provozu záměru musí být nakládáno
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zá-
konů, v platném znění a s příslušnými prováděcími předpisy. (K nakládání s odpady ze
stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb zveřejnil odbor odpa-
dů MŽP ve Věstníku MŽP 9/2003 metodický pokyn.)

Nakládání s odpadními vodami
Odpadní vody z areálu Ski centra budou odváděny do obecní kanalizace s vyústěním
do obecní ČOV. Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být splněny limity
dané kanalizačním řádem. Dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu a dle  platné
legislativy  bude prováděn rozbor kvality vypouštěných odpadních vod.

Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií
Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů
a ostatních látek škodlivých vodám (včetně průběžně shromažďovaných množství). Na-
kládání s odpadními vodami a s látkami škodlivými vodám musí respektovat ochranu
jakosti povrchových a podzemních vod podle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
v platném znění. Látky škodlivé vodám musí být řádně zabezpečeny.
Největší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska znečištění půdy představují pří-
padné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) použ í-
vaných při provozu stavební mechanizace.

Z hlediska ochrany vod a půdy jsou proto formulovány následující podmínky:

− Během výstavby se na ploše záměru nebudou realizovat výměny olejů, opravy
strojů, mytí nákladních vozidel a strojů. Doplňování pohonných hmot do stavebních
mechanismů, manipulace s ropnými látkami a látkami nebezpečnými vodám bude
prováděna výhradně na zpevněných zabezpečených plochách. Na těchto plochách
budou stavební mechanismy i parkovat.

− Stavební mechanismy, které se budou pohybovat na nezpevněných pozemcích,
musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z
hlediska možných úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, před
zahájením prací v těchto prostorech.

− Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vo-
zidel během výstavby záměru je na přístupném místě v prostoru zásobní nádrže na
motorovou naftu zřízen tzv. havarijní bod, zázemí je dále vybaveno hasícími pro-
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středky, lékárničkou pro první předlékařskou pomoc a ochrannými pomůckami pro
pracovníka.

− Pokud by přes všechna preventivní opatření došlo k úniku ropných nebo jiných zá-
vadných látek mimo zpevněné plochy, bude neprodleně zabráněno dalšímu šíření
znečišťujících látek do okolí a kontaminovaná zemina bude ihned odstraněna, od-
vezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

− V etapě výstavby i provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba
instalací a technologických zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné
legislativy.

− Všichni dotčení pracovníci budou pravidelně seznamováni s postupem při odstraně-
ní náhodného úniku závadných látek a také s provozním řádem a požárními předpi-
sy. Pracovníci budou důkladně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.

V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné míře všechna dostupná opat-
ření zabraňující erozi půdy. Zásahy do terénu při stavbě patek podpěr lanovky je třeba
omezit na co nejmenší plochu. Odkryté plochy budou rekultivovány a osázeny co mo ž-
ná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti  a splachům půdy.

V souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
(ZPF), ve znění pozdějších předpisů byl Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, od-
borem životního prostředí udělen souhlas s trvalým odnětím ze ZPF (č.j. ŽP 499/05-Sy
ze dne 20. května 2005) – viz. příloha oznámení č. 10. Celkové vynětí ze ZPF je 0,3942
ha. Podmínkou tohoto souhlasu je provedení skrývky kulturních vrstev půdy do hloubky
11 cm na celé ploše vynětí (0,3942 ha) před zahájením prací. Předpokládaný objem
ornice (včetně podorničí) bude činit 433,62 m3. Skrývka bude v celém objemu využita
k terénním úpravám v okolí stavby po jejím dokončení. Případný přebytek ornice bude
nabídnut k zemědělskému využití hospodařícím subjektům v okolí nebo obci, která jej
využije na pozemcích patřící do ZPF.

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů bylo Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou,
odborem životního prostředí vydán souhlas s územním rozhodnutím se zamýšlenou
stavbou sedačkové lanovky na lesních pozemcích o celkové výměře 8 862 m2 (č.j. ŽP
284/05 Šť ze dne 21. března 2005) – viz. příloha oznámení č. 10. Souhlas byl vydán za
podmínky, že v rámci žádosti bude řešena možnost rekultivace lesních pozemků po
odstraněném vleku.

K projektové dokumentaci se dále vyjádřila společnost Lesy České republiky, s.p. a
stanovila si několik podmínek (viz. příloha oznámení č. 10). Z podmínek, které již nebyly
řešeny, lze uvést zejména následující:

− Předložit projekt odkanalizování lyžařského areálu se stanoviskem Správy CHKO a
odboru životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou.

− V době výstavby musí být zajištěn řádný přístup k okolním lesním pozemkům, aby
mohlo docházet k řádnému obhospodařování PUPFL a dodržovat zákon č.
289/1995 Sb.
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− Pozemky po stavbě musí být uvedeny do původního stavu, výkopky musí být uklá-
dány do kontejnerů a pak vyvezeny na řízenou skládku, v žádném případě nesmí
být odpad odkládán na okolní terén.

− V případě vzniku jakýchkoliv škod na majetku ČR- s právem hospodařit pro LČR,
s.p. Hradec Králové budou na investorovi uplatňovány.

Hrubé terénní úpravy a kácení stromů musí být prováděno v období vegetačního klidu.
Při rozšíření koridoru pro vedeno sedačkové lanovky  je třeba důsledně dodržet schvá-
lené kácení jen označených stromů.
Jedná se lokalitu, která svým druhovým složením odpovídá sekundárním lesním po-
rostům vzniklým činností člověka z důvodů produkce dřevní hmoty. Rozšířením koridoru
pro provoz lanovky se posílí ekotonový efekt, který je nutné podporovat v průběhu
pěstební péče o lesní porost. Je nutné dbát na to aby v okraji dráhy zůstaly a byly na-
dále posilovány listnaté dřeviny přirozeně se zde vyskytující, aby nedocházelo
k rozvracení lesního porostu vlivem možných větrných nárazů.
V rámci další fáze projektových prací bude předložen návrh ozelenění areálu. Ozeleně-
ní by mělo být konzultováno s příslušným orgánem ochrany životního prostředí již ve
fázi návrhu.

Ochrana ovzduší
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Produkované emise budou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách a na rea-
lizaci opatření k omezování prašnosti, proto budou dodržována následující opatření:
- Budou omezeny plochy skládek sypkých stavebních materiálů a deponie vytěžených

zemin.
- Dodavatel stavby zajistí sjízdnost cest používaných během budování pro ostatní

uživatele. Před výjezdem z areálu stavby budou vozidla řádně očištěna a náklad na
automobilech bude zajištěn proti úsypům. V prostorách staveniště a na stavebních
komunikacích bude v době nepříznivých povětrnostních podmínek (v době suchého
a větrného počasí) minimalizována prašnost pravidelným, dostatečným skrápěním
či mlžením plochy staveniště a komunikací využívaných při výstavbě a vhodnou ma-
nipulací se sypkými materiály.

Při nasazování stavebních mechanismů a nákladních vozidel budou upřednostňovány
stroje a vozidla s nízkými hodnotami emisí znečišťujících látek.

Ochrana obyvatel
Při výstavbě záměru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy stavby
na obyvatelstvo a životní prostředí. Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena
způsobem, který  maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to  zejména v
nočních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a tech-
nologického materiálu budou uskutečňovány v  denní době od 7.00 do 21.00 hod., bude
minimalizován pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby.
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Projektová i realizační část stavby včetně zkušebního provozu bude probíhat pod od-
borným dohledem zpracovatele dokumentace.

Kompenzační opatření
 Za kompenzační opatření lze považovat:
- ozelenění areálu náhradou za odstraněné dřeviny,
- odvod finančních prostředků za trvalé odnětí pozemku ze ZPF,
- náhrady škod z dočasného odnětí plnění produkční funkce lesa, předčasného smý-

cení lesních porostů a dočasné vynětí pozemků z lesního půdního fondu.
 
 

 D. 5.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci  vlivů
 
Není znám konkrétní dodavatel technického zařízení lanovky, na dodavatele bude vy-
psáno výběrové řízení. Pro specifikaci parametrů bylo vybráno typové zařízení.

V současné době není známo přesné nasazení stavebních mechanismů (počet, typ)
při výstavbě záměru a s tím související spotřeba pohonných hmot, emisní úroveň a
akustické parametry mechanismů.
Pro vyhodnocení hlukové zátěže v dotčené lokalitě byl proveden modelový výpočet pro
běžný režim provozu Ski centra. Pokud přicházelo v úvahu více řešení, byla použita
nejméně příznivá možnost.
 
Hluková zátěž je vypočtena uznávanými prognostickými postupy na základě předpoklá-
daného provozu záměru. Metody použité v oblasti modelování hluku nejsou a nemohou
být absolutně přesnou prognózou  - jsou postaveny na základě současného poznání,
vycházejí z experimentálně získaných dat.

Bilance materiálů, surovin, vody a energií během výstavby, jakož i druhů a množství
odpadu bude upřesněno v dalším stupni projektové přípravy.

Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu
prostředí a zdraví obyvatelstva.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb.: Sedačková lanovka  –  Ski centrum Říčky v Orlických horách

- 69 -

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Řešena je pouze jediná aktivní varianta – nahrazení stávajícího nevyhovujícího kotvo-
vého vleku Transporta za sedačkovou lanovou dráhu. Součástí záměru je vybudování
souvisejících zařízení a obslužných budov.
Samotné řešení a umístění sedačkové lanovky není zpracováno variantně, za optimální
řešení je považováno situování trasy sedačkové lanovky do části průseku zpětné větve
stávajícího vleku Transporta, čímž se minimalizují negativní environmentální vlivy spo-
jené s projektovaným záměrem (omezí se zejména zábor nové plochy a potřeba kácení
lesních porostů). Toto řešení je pro investora i orgány ochrany přírody jediným přijatel-
ným a realizovatelným řešením. Navrhovaná varianta z hlediska lokalizace záměru je
v souladu s platným územním plánem obce Říčky v Orlických horách.
Alternativní variantou je pouze varianta nulová. Ponechání původního zařízení Trans-
porta, případně jeho rekonstrukce není reálná vzhledem k jeho stáří (rok výroby zaříze-
ní je 1970). Provoz přepravních zařízení je základní podmínkou provozu celého areálu
Ski centra. Zrušení dosluhujícího přepravního zařízení bez vybudování nové lanovky by
znamenalo snížení úrovně poskytovaných služeb, což by se projevilo negativními do-
pady v navazující místní síti služeb (resp. v oblasti podnikání a ekonomiky). Nulová va-
rianta by znamenala zachování současného nevyhovujícího stavu.

Dále jsou obě varianty obecně porovnány z hlediska jejich vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí a na obyvatelstvo:

 Aktivní varianta = výstavba sedačkové lanovky a obslužných budov
očekávané vlivy:
+   modernizace části stávajícího nevyhovujícího zařízení Ski centra,
+   zvýšení přepravní kapacity dopravních zařízení na vrch Zakletý,
+   zkvalitnění služeb,
+  možnost využití přepravy na vrch Zakletý i v letním období – zvýšení atraktivnosti areálu,

rekreačního vyžití
+  optimalizace pohybu lyžařů (snadný dojezd ze všech sjezdových tratí a pohyb v prostoru,

nástupu, výběr libovolného směru sjíždění po výstupu z lanovky)
+   nabídka 2 nových pracovních míst
-    zábor nových ploch (ZPF, PUPFL) a potřeba káceních lesních porostů,
-  krátkodobé mírné zvýšení hlukové zátěže a produkce emisí z obslužné dopravy a mechanis-

mů v době výstavby záměru.

Nulová varianta = řešení bez činnosti, znamená zachování stávajícího stavu bez vý-
stavby sedačkové lanovky, demontáž stávajícího nevyhovujícího zařízení
očekávané vlivy:
+    nedojde k zábor nových ploch a kácení lesních porostů,
+   nebude probíhat výstavba a sní spojený krátkodobý mírný nárůst produkce emisí a hluku

z obslužné dopravy a mechanismů,
-   stávající dosluhující přepravní zařízení (vlek Transporta) nebude modernizováno a bude od-

staveno z provozu, čímž se omezení přepravní kapacita na vrch Zakletý,
-   nebudou rozšířeny služby, areál Ski centra bude v letním období mimo provoz.

F.   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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Všechny doplňující údaje, studie, mapové podklady, vyjádření orgánů státní správy a
ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru oznámení.
Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území a je-
ho přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě prove-
dených terénních průzkumů. Charakteristika záměru vycházela ze zpracované projek-
tové dokumentace k územnímu řízení a z informací sdělených zástupcem investora –
Ing. Stanislavem Havlem. Vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví byl vyhodnocen dle platných legislativních předpisů. Při vypracování hlukové
studie byl použit výpočtový software pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku „Hluk +, Ver-
ze 6.61 – Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí“.
 

Hlavní výchozí teze, prameny, literatura
Literární podklady:
Culek, M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.
Demek, J. a kol. (1987): Zeměpisný lexikon České socialistické republiky. Hory a nížiny.
Academia. Praha.

EMPLA (2005): Hluková studie. Sedačková lanovka – Skicentrum v Orlických horách.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové.

Pelikánová, D. (2005): Hodnocení zdravotních rizik a vlivů záměru na veřejné zdraví.
Sedačková lanovka – Skicentrum v Orlických horách. EMPLA, spol. s r.o., Hradec
Králové.
Havel, B. (2004): Autorizační návod AN 15/04. státní zdravotní ústav, Praha.
Míchal, I. (1994): Ekologická stabilita. Veronica, ekologické středisko ČSOP, Minister-
stvo životního prostředí České republiky. Print, Brno.
Míchal, I. a kol. (1999): Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné sprá-
vě, Metodické doporučení Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, Praha.
Provazník, K. a kol. (2000): Manuál prevence v lékařské praxi, VII Základy hodnocení
zdravotních rizik. SZÚ, Praha.
Quitt, E. (1971):Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16. Geografic-
ký ústav ČSAV. Brno.
Šuda, P. a kol. (1995): ÚPSÚ Říčky. Průvodní zpráva SES. Trigon, architekt. kancelář.
Hradec Králové.
Šuda, P. a kol. (2004): Sedačková lanovka – Ski centrum Říčky v O.h., dokumentace
pro územní řízení. Ateliér architektury ŠUDA – HORSKÝ, a.s..  Hradec Králové.
Veselý, J. (2005a): Sedačková lanovka – Ski centrum Říčky v O.h. – biologické posou-
zení záměru. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové.
Veselý, J. (2005a): Sedačková lanovka – Ski centrum Říčky v O.h. – posouzení vlivu
stavby na krajinný ráz. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové.

Územní plán obce Říčky nad Orlicí.
Legislativní předpisy.
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Vyjádření orgánů stání správy k projektové dokumentaci.

Webové stránky:
ČHMÚ Praha;
MŽP Praha,
CHKO Orlické hory.
 
Ústní informace
Informace a podklady od pracovníků:
-    Ski klubu Ústí nad Orlicí,
- pracovníků Správy CHKO Orlické hory.
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G.  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Byly komplexně posouzeny očekávané vlivy související s výstavbou a provozem pláno-
vaného záměru „Sedačková lanovka – Ski centrum Říčky v Orlických horách“ na složky
životního prostředí a zdraví obyvatel.
Záměrem investora je modernizace stávajícího Ski centra Říčky v Orlických horách.
Středisko sjezdového lyžování Ski centrum se nachází na jihovýchodní straně vrchu
Zakletý v nadmořské výšce 740 - 992 m nad mořem. Vlastníkem a zároveň provozo-
vatelem Ski centra je Ski klub Ústí nad Orlicí.
Je plánována výstavba nové sedačkové lanovky včetně spodní a vrchní stanice a ob-
služných budov. Navržená sedačková lanovka bude přebírat funkci jednoho z provozo-
vaných vleků v areálu Ski centra Říčky v Orlických horách - kotvového vleku Transpor-
ta. Trasa navrhované lanové dráhy začíná v areálu Ski centra na dolní části louky
v nadmořské výšce 742 m n.m. a stoupá přímo v souběhu s již existující dráhou vleku
(zpětnou větví vleku Transporta) na Zakletý vrch, kde je ukončena ve vrcholové partii
v nadmořské výšce 986 m. Délka linie stavby činí cca 1200 m.
Sedačková lanovka bude realizována jako lanová dráha s vozy – sedačkami pro 4 oso-
by – pevně uchycenými na lano. Hodinová přepravní kapacita lanovky je projektovaná
na 2 400 osob (dle zkušeností investora bude reálná maximální kapacita činit  2 000
osob za hodinu). Délka lanovky bude cca 1 200 m, šířka koridoru 12 m, převýšení cca
245 m. V rámci stavby obslužných budov bude zastavěna plocha o rozloze celkem 80
m2. Součástí záměru jsou i terénní úpravy a ozelenění areálu.
Realizací záměru se nepředpokládají významné změny v intenzitě ani trasách stávající
dopravy.

 Obyvatelstvo
Realizací plánovaného záměru dojde k modernizaci a zvýšení přepravní kapacity do-
pravních zařízení na vrch Zakletý. Dále se také očekává, že zkvalitněním přepravy se
zvýší atraktivita nabídky areálu a to nejen v zimním, ale také v letním období (přeprava
turistů, cyklistů).
Z  provozu záměru nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí areálu žádná
významná rizika - za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování
navržených opatření.
 
Zájmové území je situováno mimo zástavbu obce. Nejbližší obytná zástavba obce Říč-
ky se nalézá přibližně 1000 m od spodní hranice areálu Ski centra.

Terén zájmového území lze  charakterizovat jako kopcovitý. Spodní část lyžařského
areálu se rozkládá v uzavřeném údolí, přičemž veškeré provozní a obslužné objekty
jsou umístěny v této části areálu. Šíření hluku ze Ski centra do obce Říčky v době pro-
vozu vleků brání okolní svahy porostlé lesy.
Provoz zdrojů hluku v areálu Ski centra bude mít z hlediska hluku vliv pouze na spodní
část tohoto areálu. Vlivem instalace pohonu nové sedačkové lanovky dojde k určitým
změnám celkových hladin akustického tlaku A v areálu Ski centra, resp. k navýšení stá-
vající hlukové zátěže. V areálu Ski centra je chráněným prostorem – objekt restaurace
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Skirest, kde v 1. patře jsou umístěny pokoje pro návštěvníky areálu. U tohoto objektu
budou splněny hygienické limity.

Záměr při běžném provozu neemituje znečišťující látky.

Lze předpokládat, že výstavba záměru by mohla vyvolat malý imisní příspěvek a mírný
nárůst hlukové zátěže ke stávajícímu pozadí. Jedná se o vliv krátkodobý, dočasný – po
dobu výstavby. Výstavba bude prováděna mimo sezónu, tedy v době snížené intenzity
dopravy návštěvníků.

Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který  bude omezovat
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována,
veškerá přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pou-
ze v denní době.
Po dokončení záměru nedojde ke změně v dopravní infrastruktuře. Stávající komuni-
kační síť zůstane zachována. Posuzovaný záměr výstavby sedačkové lanovky nenavýší
současnou intenzitu dopravy návštěvníků Ski centra v obci Říčky (v zimní sezóně).
V souvislosti se zvýšením kapacity přepravního zařízení se neočekává zvýšení počtu
lyžařů v areálu Ski centra, ale pouze optimalizace jejich přepravy. Kapacita areálu je
dána rozlohou parkoviště, ta se během realizace záměru nebude měnit. V případě, že
bude tato lanovka v provozu i v letní sezóně, dojde zde k určitému navýšení (proti stá-
vajícímu stavu), výsledné hodnoty však nedosáhnou hodnot zimní sezóny.
V době provozu záměru vzniknou nové pracovní příležitosti pro cca 3 pracovníky do
obslužných budov stanic sedačkové lanovky.
 
 Ovzduší
Zdrojem emisí při výstavbě záměru bude provoz stavebních mechanismů na staveništi
a obslužná nákladní automobilová doprava na příjezdových komunikacích. Vzhledem
k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy není možné
přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provozem mecha-
nismů a obslužné dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze předpoklá-
dat, že bude nízké.
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Nejprašnější stavební práce (demolice, zemní a výkopové práce) budou realizovány
v krátkém časovém úseku (cca po dobu 2,5 měsíce). Prašnost bude omezována tech-
nickými a organizačními opatřeními.

Plánovaný záměr – sedačková lanovka a obslužné objekty při běžném provozu nepro-
dukují emise do ovzduší.
Stávajícím zdrojem emisí vyvolaným provozem Ski centra je doprava návštěvníků Ski
centra a obslužná doprava. Do areálu mají v současnosti povolen vjezd pouze vozidla
zaměstnanců a obslužná doprava (cca 10 osobních aut za den). Návštěvníci do přímo
do Ski centra nezajíždí, parkují na centrálním parkovišti - cca 400 m od areálu. Maxi-
mální kapacita Ski centra je dána rozlohou stávajícího parkoviště (300 stání pro osobní
automobily a cca 10 stání pro autobusy). Realizací záměru nedojde ke změnám
v intenzitě ani trasách stávající dopravy. Lze předpokládat, že imisní příspěvek z  do-
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pravy po zprovoznění sedačkové lanovky se významně nezmění v porovnání se stáva-
jícím stavem.

Půda, geofaktory
Záměr si vyžádá nový zábor půdy a potřebu vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL. Celkové
vynětí ze ZPF bude 0,3942 ha. Zábor lesních pozemků (resp. PUPFL) bude činit
0,8862 ha.
Při dodržení všech navržených opatření a respektování platných legislativních předpisů
je riziko negativního vlivu při výstavbě záměru i provozu záměru na znečištění půdy  a
ovlivnění jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.
Realizací záměru nedojde k zásahu do geologických vrstev, nepočítáme-li budování
základů pro obslužné budovy a pro podpěry lanovky.

Voda
 Areál Ski centra Říčky v Orlických horách leží v CHOPAV Orlické hory. Spodní částí
areálu protéká Hluboký potok.

 V blízkosti srubu rozhodčích se nachází dva zdroje pitné vody (studny) využívané pro
zásobování areálu pitnou vodou. Celkový předpokládaný nárůst pitné vody po zprovoz-
nění sedačkové lanovky bude + 44 m3/rok. Odpadní vody splaškového charakteru byly
doposud čištěny v areálové ČOV a po té vypouštěny do recipientu (Hlubokého potoka).
Realizací záměru dojde k demolici stávající ČOV, odkanalizování areálu bude zajišťovat
nově vybudovaný svod do obecní kanalizace a ČOV. Z hlediska látkového zatížení od-
padních vod musí být splněny limity dané kanalizačním řádem.
Dále je v areálu Ski centra využívána technologická voda pro provoz systému zasněžo-
vání sjezdových tratí a lyžařských stop pod vleky technickým sněhem. Zdrojem vody
pro výrobu technického sněhu je akumulační nádrž na Hlubokém potoku u spodní sta-
nice vleků. Nároky na potřebu technologické vody se po realizaci sedačkové lanovky
nebudou významně měnit oproti současnosti - mohou se mírně snížit, protože nebude
potřeba technicky zasněžovat lyžařské stopy pod jedním demontovaným vlekem.

Neznečištěné srážkové vody (ze střech objektů)  budou likvidovány zasakováním do
okolních pozemků.

Při dodržování platné legislativy a respektování navržených opatření se nepředpokládá
se negativní ovlivnění kvality povrchových ani podzemních vod.

 Flóra, fauna, ekosystémy
Řešené území se nachází ve III. zóně CHKO Orlické hory.
Trasa záměru nikde není v kontaktu s prvky územního systému ekologické stability (bi-
ocentry a biokoridory). Realizací záměru nedojde k ohrožení chráněných druhů živoči-
chů. Rozšířením dráhy na požadovaných 12 m nebude poškozena žádná zvláště chrá-
něná část přírody. Nebudou ohroženy populace zvláště chráněných druhů rostlin a ži-
vočichů. Výstavba na lokalitě nebude mít vliv na Evropsky významná území a Ptačí
oblasti ani neovlivní stanoviště a populace hlavních druhů chráněných na těchto lokali-
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tách. Zvláště chráněná území, území přírodních parků se v místě záměru ani v blízkém
okolí nevyskytují.
Realizace záměru si vyžádá potřebu kácení lesních porostů a dřevin rostoucích mimo
les.
V rámci další fáze projektových prací bude předložen návrh ozelenění areálu.

 Struktura a  funkční využití území
Umístění záměru je v souladu s územním plánem obce Říčky v Orlických horách.

 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
 
Realizace záměru si vyžádá demolice  několika objektů v areálu Ski centra (horní ob-
služné stanice, stávající ČOV, demontáž vleku Transporta).
 Jiné vlivy na hmotný majetek, archeologické, architektonické a kulturní památky se ne-
předpokládá.

ZÁVĚR:
Oznámení na záměr „Sedačková lanovka – Ski centrum Říčky v Orlických horách“ bylo
zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů a podle metodického pokynu odboru posuzová-
ní vlivů na životní prostředí MŽP.
Předkládané oznámení prokázalo, že provoz nové sedačkové lanovky a obslužných
objektů nebude (i vzhledem k svému charakteru) významně nepříznivě ovlivňovat život-
ní prostředí ani obyvatelstvo.
S realizací záměru do stávajícího areálu Ski centra v katastrálním území Říčky
v Orlických horách dle navrženého technického řešení lze souhlasit a to za pod-
mínek respektování všech navržených doporučení a opatření.
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H.  PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je
v příloze oznámení č. 10.
 

 Seznam příloh oznámení
 
Součástí oznámení jsou následující samostatné přílohy:

Příloha č. 1: Výkresová dokumentace stavby.
Příloha č. 2:  Situace širších vztahů s vyznačením prvků ÚSES.
Příloha č. 3: Biologické hodnocení zájmové lokality.
Příloha č. 4: Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz.
Příloha č. 5: Hluková studie.
Příloha č. 6: Hodnocení vlivu na veřejné zdraví.
Příloha č. 7: Výpočet odvodu za trvalé odnětí pozemku ze ZPF.
Příloha č. 8: Výpočet škod podle vyhlášky č. 55/1999 Sb..
Příloha č. 9: Bezpečnostní list přípravku.
Příloha č. 10: Vyjádření orgánů stání správy k předložené projektové dokumentaci.
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