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         45997/ENV/09 
 
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

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

 
Identifikační údaje: 

 
Název: Skiareál Jadrná  
 
Kapacita (rozsah) záměru: Lanová dráha – přepravní kapacita 2400 osob/hod., 

délka (šikmá) 1479,8 m, převýšení 281,8 m.  
 Sjezdová dráha – šikmá délka 1593,3 m, převýšení 

285,2 m, plocha (průmět na základnu) 101.779m2 

 Parkoviště – 285 stání pro osobní automobily a 5 stání 
pro autobusy. 

 Čerpací stanice – průtok pro zasněžování min. 12 l/s. 
 Restaurace – 100 míst pro hosty jídelny, kapacita 

kuchyně plánována na cca 350 – 500 jídel denně. 
 Ubytovna pro zaměstnance – 2 buňky pro celkem 8 

osob. 
 Administrativní část – 2 kanceláře. 
 ČOV – kapacity bude upřesněna v DSP, předpoklad je 

62 EO.  
   
 
Charakter záměru:  Jde o novostavbu lyžařského areálu pro sjezdové 

lyžování, záměr je řešen mimo zastavěné území sídel 
v JZ části správního obvodu obce Orlické Záhoří při 
silnici II/311, horní část lanovky a sjezdovky zasahuje 
do úrovně Jiráskovy cesty na území obce Liberk. 

 Předmětem navrhované stavby je výstavba 
čtyřsedačkové lanovky a sjezdové lyžařské trati s dolní 
a horní stanicí lanovky, víceúčelovým objektem 
administrativního a stravovacího centra, parkovištěm, 
čerpací stanicí a rozvody vody, dvěma akumulačními 
nádržemi pro zasněžování; dále je navržen snowpark 



(řešen ze sněhu, ne jako trvalá stavba s úpravami 
terénu) a objekt lyžařské školy. Stavba je navrhována 
jako trvalá, jen se zimním využitím areálu pro sportovní 
aktivity, v letním období bude umožněno jen turistické 
využití lanovky z obce na frekventovanou Jiráskovu 
cestu a provoz restauračního zařízení.  

 
 
Umístění:  kraj: Královéhradecký 
  
      obec: Orlické Záhoří, Liberk 
 
     k.ú.: Jadrná,Kunštát, Velký Uhřínov  
 
Zahájení:  11/2009  
 
Ukončení:  12/2010  
 
Oznamovatel:  Obec Orlické Záhoří, 517 64 Orlické Záhoří č.p. 34 
 
 
Souhrnné vypořádání připomínek: 
 V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem devět vyjádření 
DSÚ. 
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky k oznámení se týkají 
zejména:  -    oblasti ochrany lesů 

- oblasti ochrany přírody 
- oblasti územního plánování 
- vlivu na krajinný ráz 
 

 
 Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 
  
 
 
Závěr: 
 
Záměr „Skiareál Jadrná“ naplňuje dikci bodu  10.10., kategorie II, přílohy č. 1 
k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, 
jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí. 
 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
záměr 

„Skiareál Jadrná“ 
 

má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona. 
 
Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle 

přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených 
připomínek s důrazem na výše citované oblasti. 

 
 



S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na          
12  kusů + elektronickou podobu dokumentace. 

 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 
 
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: 

- KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
- ČIŽP OI Hradec Králové 
- MŽP, odbor ochrany vod 
- MŽP, odbor ochrany ovzduší 
- MŽP, odbor zvláště chráněných částí přírody 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
- Městský úřad Rokytnice v Orlických horách 
- AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory 

 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Ing. Emil Rudolf 
ředitel odboru výkonu státní správy 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel 
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