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Modernizace SKI areálu Řeka  

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., (dále pouze „zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí“) v platném změní, v rozsahu přílohy č. 4 
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Seznam nejdůležitějších zkratek 
CHKO – chráněná krajinná oblast  
CHOPAV – Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
SO – stavební objekt 
PS – provozní soubor 
ZPF – zemědělský půdní fond 
LPF – lesní půdní fond 
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Q330 – 330 denní voda  
EO – ekvivalentní obyvatel (kapacita čistírny odpadních vod) 
ČOV – čistírna odpadních vod 
DÚR – dokumentace k územnímu rozhodnutí 
AIM ČHMÚ – automatický imisní monitoring Českého hydrometeorologického ústavu 

 
 
 
Úvod. 
Lyžování je aktivita, která v posledních letech zaujímá významné místo mezi aktivitami 

provozovanými současnou regenerací obyvatel pocházejících především z městských 

aglomerací. Oblast Beskyd je pro tuto aktivitu přirozeným zázemím a lyžování v Beskydech 

má dlouholetou tradici sahající prakticky k počátkům lyžařského sportu na Moravě. Vyhlášení 

CHKO Beskydy je však v určitém rozporu s provozováním masového sportu, neboť účelem 

vyhlášení  této velkoplošné chráněné části přírody je ochrana přírodních prvků a uchování 

krajinných struktur původního charakteru v této oblasti. 

Na druhé straně je však potřebné jednat v souladu s požadavky současné doby a vytvářet 

zázemí pro rekreační a sportovní aktivity občanů v místech, která jsou z hlediska ochrany 

přírody pro tuto činnost přijatelná. Jako vhodné pro tento trend se jeví zvýšení atraktivity 

tradičních lyžařských středisek provozovaných v současnosti, neboť jejich vliv na okolní 

přírodu a ekosystémy byl již prověřen a je možno jej dokumentovat, možné negativní  

impakty těchto aktivit na okolí již byly uplatněny a krajina a okolní příroda již měla možnost 

nastavit rovnovážný stav. Zvýšení kvality poskytovaných služeb na současných lyžařských 

lokalitách je zároveň zárukou posílení využívání těchto lokalit a předpokladem udržení 

současné klientely. 

Lyžařské služby a další aktivity jsou významným zdrojem ekonomické aktivity a podporou 

sociálního života v Beskydech. Z tohoto důvodu byl zpracován v letech 2004 – 2005 záměr 

modernizace lyžařského areálu „SKI Areál Řeka“ s cílem zvýšení kapacity známé a tradičně 

využívané lyžařské lokality pro sjezdové lyžování a využití rekreačního potenciálu oblasti 

Těšínských Beskyd, které jsou využívány jako přirozené rekreační zázemí pro oblast 

Karvinska, Těšínska a Třinecka. Do této oblasti přijíždějí především za denní rekreací turisté 

a lyžaři i z oblasti Frýdku – Místku a Ostravy, neboť lyžařská sjezdová dráha Řeka je ve své 

kategorii „pojmem“. Jedná se o tradiční lyžařskou lokalitu s vysokou náročností a po zrušení 

sjezdového lyžování na Lysé hoře se jedná o lyžařsky nejnáročnější trať nejen v Beskydech, 

ale na celé Moravě, která je také jedna z nejdelších. 
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Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. bylo zpracováno na základě objednávky 

investora ze dne 28.8.2005 s cílem zpracovat materiál pro zjišťovací řízení dle § 7 uvedeného 

zákona v rozsahu přílohy č. 4 citovaného zákona. Zároveň byla projednána nutnost 

vyhodnocení přípustnosti investičního záměru z hlediska požadavků na ochranu evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí. Plocha lyžařského areálu se dotýká zájmů ochrany 

přírody, neboť 

- leží v území CHKO Beskydy 

- horní část lyžařské dráhy leží v 2. zóně ochrany (zonace CHKO Beskydy) 

- část investičního záměru se nalézá v blízkosti plochy evropsky významné lokality 

- část investičního záměru prochází vyhlášenou ptačí oblastí (oblastí ochrany ptáků) 

"SKI areál Řeka" bude podle investičního záměru pokračovat v provozu především v zimní 

době, tak jak je již tradičně provozovaný po dobu cca 40 – 50 let. Podle investičního záměru 

se k němu přiřadí letní provoz ubytovacího zařízení ve spodní části velké sjezdovky. Přitom 

bude vyřešen letitý problém křížení sjezdové dráhy s příjezdovou cestou k chatám v horní 

části obce Řeka. V okolí "SKI areál Řeka" je již provozována hipostezka (koňská jízdní 

dráha) na hřebenu Těšínských Beskyd, která prochází cca 100m od horní stanice lyžařského 

vleku. Tato cesta je původně tradiční hřebenová turistická značka pro pěší turistiku, kterou  

v zimě často využívají i běžkaři.  

 

Část A. Identifikační údaje 

A I.1. Obchodní firma – oznamovatel  

SKI areál Řeka – občanské sdružení 

Místecká 56 

700 30 Ostrava – Vítkovice  

Zastoupen: Jiří Vaněk, předseda předsednictva 

A I.2. IČ 

26 63 68 91 

DIČ: CZ26 63 68 91 
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A I.3 Sídlo 

Místecká 56 

700 30 Ostrava – Vítkovice 

A I.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele 

Jiří Vaněk, předseda předsednictva sdružení  

Bydliště: Sarajevova 3, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Telefon: 602 533 181 (mobil) 

 

Pověřena jednáním: 

Lenka Rainischová 

U parku 12, 702 00 Ostrava 

Telefon: 775 651 101 

A II.1. Zpracovatel oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon  

A II.2. IČ 

13 59 45 16  

DIČ: není plátcem DPH     

A I.3 Sídlo 

Průkopnická 24 

700 30 Ostrava 

A I.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon zpracovatele oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Bydliště: Průkopnická 24, 700 30 Ostrava – Jih  

Telefon:  596 748 979, 777 674 897 
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Část B. Údaje o projektu 

B.I. Základní údaje  

B I.1. Název záměru 

Modernizace lyžařského areálu "SKI areál Řeka" areál Řeka, dále pouze "SKI areál Řeka" 

B I.2. Rozsah zám ěru 

Rekonstrukce současné lyžařské sjezdové dráhy a její zkapacitnění v nejužších místech, 

přebudování kotvového lyžařského vleku na 4 sedačkovou lanovku, prodloužení současné 

„malé“ sjezdařské dráhy, vybudování potřebného zázemí pro zajištění dostupnosti "SKI areál 

Řeka" včetně ubytovacích kapacit a odstavné plochy pro osobní automobily. Záměrem je 

dobudování nabídky služeb lyžařského areálu spojené s modernizací a rozšířením možností 

využívání rekreačního potenciálu provozované plochy a jejího okolí (mapa v příloze č. 1) 

Součástí záměru je i výstavba odpovídající infrastrukury – sociálního zázemí spojeného 

s možností odpočinku a občerstvení. Pro tyto účely budou využívány prostory oblužných 

objektů u spodních stanic dopravních zařízení. 

V blízkosti "SKI areál Řeka" jsou i jiné ubytovací kapacity, které zajistí částečné využití 

areálu tam ubytovanými osobami i bez nároků na dopravní spojení.  

Investiční záměr "SKI areál Řeka" je charakterizován změnou: 

• ze stávajícího stavu pouze pro zimní provoz, tvořeného  

o malou sjezdařskou dráhou (plocha 3,5ha), dopravní délka vleku 380 délka 

sjezdařské trati 385 m, průměrná šířka sjezdovky cca 80 m, dopravní kapacita 

300 os/h, průměrný spád 25%. 

o velkou sjezdařskou dráhou (plocha 5,2 ha), celková délka vleku 1172 m, šikmá 

délka sjezdařské trati 1,4 km, průměrná šířka sjezdovky 40 m, pohybuje se od 

20 do 75 m, dopravní kapacita 450 os/hod, průměrná spád trati 36%. 

o současným parkovištěm kapacity 80 vozidel u zastávky autobusu, parkoviště je 

obhospodařováno obecním úřadem, není součástí investičního záměru 

o komunálním zázemím – stravování, toalety, pokladny tvořeném občerstvením 

na parkovišti, prostory na dolní stanici velkého lyžařského vleku a lehkými 

dočasnými stavbami na dolní stanici malého lyžařského vleku 
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na cílový stav pro zimní (dopravní zařízení) a částečně letní (ubytování, stravování) provoz, 

tvořený dvěma lyžařskými sjezdovými drahami s odpovídajícím technickým a komunálním 

zázemím, propojenými pomocí traverzujících svážných cest  

o malá sjezdařská dráha – plocha 5,49 ha, délka prodlouženého lyžařského 

vleku 716 m, z toho prodloužení v rámci investičního záměru "SKI areál Řeka" 

o cca 200m, spojené s odlesněním, přepravní kapacita 1000 os/hod, šikmá 

délka lyžařské sjezdařské dráhy 716,1 m, převýšení 204 m, včetně výroby 

umělého sněhu a osvětlení pro večerní lyžování  

o obslužný objekt pro poskytování základních služeb, občerstvení a sociální 

zařízení včetně čištění odpadních vod 

o odstavné parkoviště v nivě toku Ropičanka s kapacitou pro 116 osobních 

vozidel. 

 

o velká sjezdařská dráha – plocha 5,2 ha, dopravní zařízení variantně jako 

� čtyřsedačková lanovka délky 1097 m, přepravní kapacita 1800 os/hod, 

šikmá délka lyžařské sjezdařské dráhy 1150 m, převýšení 376 m, počet 

podpěr 14 

� lyžařský kotvový vlek délky 1107 m, přepravní kapacita 1000 os/hod, 

šikmá délka lyžařské sjezdové dráhy 1150 m, převýšení 380,7 m, počet 

podpěr 10 

� obě varianty zahrnují výrobu umělého sněhu, technické řešení je stejné 

o obslužný objekt v místě spodní stanice velké sjezdařské dráhy pro technické 

zázemí, občerstvení, sociální zařízení, ubytování se stravováním o kapacitě 53 

osob a stanoviště horské služby, včetně čištění odpadních vod 

o sezónní snowpark v blízkosti spodní stanice velké sjezdařské dráhy 

 

B I.3. Umíst ění záměru 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec s rozšířenou působností: Hnojník 

Obec: Řeka 

KÚ: Řeka 
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Záměr umožní díky jeho lokalizaci využití rekreačního potenciálu i existujících ubytovacích 

kapacit v obci Řeka v CHKO Beskydy. Záměrem investora je rozvoj služeb v současném 

tradičně provozovaném lyžařském středisku. 

 

B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho v livů s jinými projekty 

(realizovanými, p řipravovanými, uvažovanými) 

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření současného rekreačního zařízení, kdy základ funkční 

plochy budou tvořit pozemky již tradičně využívané zařízením stejného charakteru (současná 

plocha velké a malé sjezdařské lyžařské dráhy) a část bude tvořena plochou nově 

připravovanou pro investiční záměr (plochy, které budou převedeny ze současného lesního 

porostu na trvalý travní porost a začleněny jako součást funkčních ploch lyžařského "SKI 

areál Řeka", plocha parkoviště). Připravovaný lyžařský areál je zaměřen na sjezdové lyžování 

pro zdatné lyžaře, malá sjezdařská dráha však je podstatně méně náročná a uspokojí i  středně 

pokročilé a začínající lyžaře, čímž doplňuje nabídku rekreačních možností obdobných center 

v okolí. Technické řešení celého záměru vznikalo v  konzultaci s orgánem ochrany přírody a 

autorizovanou osobou pro systém Natura 2000 a bylo rozčleněno do několika realizačních 

etap. Při těchto jednáních vykrystalizoval i návrh výsledné topografické varianty řešení, a 2 

varianty řešení dopravní obslužnosti velké sjezdařské dráhy. Další možnosti byly v průběhu 

přípravných jednání se zástupci orgánů ochrany přírody a zástupci obce Řeka vyloučeny. 

Investiční záměr doplňuje nabízené sportovní aktivity v obci oblasti Těšínských Beskyd a 

umožní zajistit vhodnou nabídku zimních i letních služeb pro návštěvníky této oblasti spolu se 

sportovními centry na Javorovém, na Kotaři, na Morávce a v dalších lokalitách v okolí. 

Vzhledem k umístění záměru (II. a III. zóna ochrany CHKO Beskydy) mimo souvisle 

zastavěné části obce s trvalým osídlením a vzhledem k dopravní dostupnosti lokalit se jeví 

záměr jako vhodný pro posílení nabídky především tradičně provozovaných zimních 

sportovních aktivit. Vzhledem k charakteru a účelu využívání je uvažován provoz zařízení 

především sezónní – v období se sněhovou pokrývkou, prodlouženou o období s celodenní 

teplotou pod bodem mrazu, která umožňuje výrobu technického sněhu a umělé zasněžování 

lyžařských ploch. Přebudování vleku na velké sjezdařské dráze na 4 sedačkovou lanovou 

dráhu umožní využívání lokality bez nutnosti vysněžování lyžařské stopy, její letní provoz 

však bude podle požadavků orgánu ochrany přírody regulován provozním řádem tak, aby 

nebyla překročena únosnost ekosystémů a narušena ekologická stabilita lokalit, které jsou 

součástí evropského systému ochrany přírody (evropské lokality a ptačí oblasti dle zákona č. 
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114/1992 Sb. v platném znění). V současné době se v dohodě všech zúčastněných stran 

(autorizovaná osoba Natura 2000, orgán ochrany přírody, investor) s letním provozem 

nepočítá. 

Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá, předložené „Oznámení“ se týká pouze lokality 

"SKI areál Řeka"¨. Součinnost s dalšími lyžařskými centry nebude zajištěna propojením jejich 

lyžařských sjezdových drah, ale pouze soustředěním nabídky služeb do vymezené horské 

oblasti. Pro provoz "SKI areál Řeka" bude využíváno i nadále současné parkoviště v blízkosti 

velké sjezdařské dráhy. Uvedené parkoviště není součástí investičního záměru a 

nepředpokládá se v této ploše investiční zásah. 

 

B I.5. Zdůvodn ění pot řeby záměru a jeho umíst ění, včetně přehledu 

zvažovaných variant řešení a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, resp. 

odmítnutí 

Záměr umožní díky své lokalizaci využití rekreačního potenciálu i existujících ubytovacích 

kapacit v obci Řeka v blízkosti hodnotných částí CHKO Beskydy. Díky řešení investičního 

záměru a lokalizaci jeho zázemí je po konzultacích s orgány ochrany přírody a správními 

orgány možno nalézt kompromis mezi požadavky na ochranu přírody a na společenský a 

ekonomický rozvoj obce. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá dosah jeho vlivu 

mimo katastr obce Řeka. 

Zájmové území leží ve III. zóně ochrany CHKO Beskydy, vrcholové partie však zasahují i do 

oblastí vyššího stupně ochrany CHKO. Plochy sjezdových lyžařských drah i dopravního 

zatřízení a projektované objekty technického a ubytovacího zázemí leží mimo oblast jímání 

vod pro pitné účely a nemohou je svým provozem negativně ovlivnit. "SKI areál Řeka" je 

situován mimo intravilán obce Řeka. Ve spodní části a v oblasti parkovišť se však nacházejí 

objekty, které jsou využívány především jako rekreační nemovitosti. Pro zajištění dostupnosti 

je plánováno využití současné komunikační sítě a posílení kapacity současných parkovacích 

možností. V obci Řeka jsou k dispozici i ubytovací kapacity, pro využití areálu se však počítá 

především s denními příjezdy uživatelů jak individuální dopravou tak hromadnou 

autobusovou dopravou. Jako sekundární vliv se počítá s podporou ekonomického života obce 

především díky využití rekreačního potenciálu krajiny a možností rozšíření lokální nabídky 

služeb pro cestovní ruch. Vzhledem k blízkosti přírodně hodnotných území především ve 

vrcholové partii Beskyd však je jak při přípravě projektu tak při provozování sportovního 

areálu v zimním i letním období zachovávat pravidla stanovená orgány ochrany přírody pro 
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udržení stávajícího stavu chráněných lokalit a především lokalit, které jsou předmětem 

ochrany na evropské úrovni. V současné době se nepočítá s letním provozem dopravního 

zařízení velké sjezdové dráhy (4 sedačkové lanovky). 

Varianty topologického řešení ski areálu byly diskutovány se zástupci CHKO Beskydy a 

výsledná varianta se jeví jako nejprůchodnější jak z pohledu efektivity a technického řešení 

tak z pohledu ochrany přírodních zdrojů i ochrany veřejnosti. Další varianty řešení 

investičního záměru "SKI areál Řeka" nebyly po konzultaci se zástupci Správy CHKO 

Beskydy a na základě stanoviska uvedeného v hodnocení Natura 2000 rozvíjeny. Jako 

nevhodné řešení byla v konzultaci se Správou CHKO Beskydy opuštěna myšlenka realizace 

obtížné sjezdařské dráhy („černé sjezdovky“) nově vytvořeným průsekem hodnotných bučin, 

neboť tato lyžařsky náročná dráha v exponovaném terénu s vysokou sklonitostí je provázena 

nejistým výsledkem pokud jde o erozní stabilitu terénu. Stavební řešení a realizace záměru 

"SKI areál Řeka" nebyly rozčleněny do realizačních etap, investiční záměr se však bude 

realizovat v průběhu několika let – nejdříve dopravní zařízení a jejich technické zázemí, 

později další infrastruktura (obslužné objekty plnící několik funkcí, parkoviště). Jako 

srovnávací varianta může být využita pouze tzv. nulová varianta – tj využívání stávajícího 

technického vybavení "SKI areál Řeka" až do doby ukončení životnosti dopravních zařízení. 

Technologické varianty nebyly také navrženy, jako jediná varianta bylo navrženo využití 

technologie na nejmodernější úrovni odpovídající současnému stupni technického vývoje 

v oblasti dopravních lyžařských zařízení s ohledem na spolehlivost a efektivitu zařízení i 

bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců obsluhy. Jako velmi progresivní se jeví využití 4 

sedačkové lanové dráhy ve spojení s regulací jejího provozu v zimním období a vyloučením 

provozu během letního období. Varianty řešení „pozemní lyžařský vlek versus sedačková 

lanová dráha“ byly diskutovány v průběhu přípravy stavebního řešení, neboť zvolené variantě 

musí odpovídat i technické zázemí a především stavební řešení objektů jak ve spodní části 

"SKI areálu Řeka", charakter a počet podpěr po celé délce dopravního zařízení, způsob 

ukotvení horní stanice a její technické vybavení a především způsob údržby plochy trasy 

dopravního zařízení v zimním období (nutnost zasněžování lyžařské stopy ve variantě 

lyžařský vlek). Po diskusích byly rozpracovány obě varianty, přičemž jako prioritní je 

považována varianta 4 sedačkové lanové dráhy jako nejvhodnější a pro přírodní prostředí 

nejšetrnější varianta, kdy odpadá potřeba protierozní údržby svažité lyžařské stopy pod 

vlekem, sníží se počet potřebných podpěr a přepravované osoby budou v kontaktu s plochou 

svahu pouze při nástupu a výstupu z lanovky. Během přepravy vzduchem se nedostanou 

účastníci do části lesa, kudy vede současná trasa lyžařského vleku a tato část areálu se oproti 
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současnému stavu poněkud zklidní. Z hlediska bezpečnosti osob bude v kontrolovaných 

bodech na nástupu a výstupu zajištěn dohled a případná pomoc, riziko úrazu během přepravy 

je oproti pozemnímu vleku nižší.  

Obě řešené varianty technického řešení uvolní příjezdovou komunikaci k chatové osadě, která 

v současné době kříží trasu vleku i velké sjezdové dráhy. V místě obslužného objektu bude 

vybudována ubytovací kapacita pro 53 osob. U malé sjezdovky s nižším sklonem zůstane 

charakter dopravního zařízení zachován, bude však modernizováno a prodlouženo. Popsaná 

varianta byla v počátcích vyhodnocena jako optimální a další variantní možnosti nebyly 

rozvíjeny.  

Díky expozici lokalit, jejich dostupnosti pro návštěvníky a díky navrhované technologii 

včetně výroby technického sněhu a večerního osvětlení malé sjezdařské dráhy mají navržené 

plochy dostatečné předpoklady pro vysokou lyžařskou návštěvnost. K tomu přispívá i 

strategické situování investičního záměru do části Beskyd v blízkosti velkých sídelních center 

– Třince, Českého Těšína, Frýdku Místku a dalších. Tato sídla jsou dostatečným zdrojem 

zájemců o sjezdařské lyžování i zimní běžeckou turistiku. Populace těchto měst v Ostravsko – 

karvinské oblasti již tradičně využívá pro letní i zimní rekreaci Moravskoslezské Beskydy. 

Blízkost polských hranic a Slovenska dává předpoklad pro určitou návštěvnost "SKI areálu 

Řeka" i ze zahraničí, masově se však s ní v dohledné době nepočítá. 

Současný stav sportovního centra "SKI areál Řeka" je zanesen do mapové části územního 

plánu obce Řeka i veškerých mapových podkladů včetně například turistických a lyžařských 

map. Investiční záměr počítá s rozšířením odlesněných ploch, které budou převedeny na 

trvalé travní porosty, propojení stávajících dvou samostatných sjezdařských drah bude 

zajištěno pomocí svážných cest, které mezi lyžařsky využívanými plochami traverzují. 

Současný stav je proto v souladu s  územním plánem obce, cílový stav bude začleněn jako 

změna územního plánu obce a posouzen podle toho, jak bude hodnocen pravděpodobný vliv 

investiční akce "SKI areál Řeka" na životní prostředí v projektové EIA (součástí řízení je tato 

dokumentace). 

Obec Řeka, ve které je k dispozici nevyužitá ubytovací kapacita pro rekreační i hotelový typ 

ubytování, má potenciál pro doplnění nabídky lyžařských aktivit již tradičně provozovaných 

lyžařských středisek v této oblasti. Situování areálu "SKI areál Řeka" v tradičně lyžařsky 

využívané lokalitě a konzultace strategie využívání areálu během zimního i letního provozu 

s pracovníky správy CHKO Beskydy dává předpoklady pro nalezení takové organizace a 

regulace provozu tohoto areálu, která bude odpovídat i zájmům ochrany přírody. Základní 



Skácel A., 2005: "SKI areál Řeka".  Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. str. 13 z 146 

charakter provozu byl již s orgánem ochrany přírody prodiskutován a bude začleněn 

v provozním řádu zařízení "SKI areál Řeka". 

Územní plán VÚC Beskydy tuto akci ani celkové využití rekreačního potenciálu Beskyd 

neřeší. V rámci hodnocení rekreačního potenciálu Beskyd se však tradičně s lyžováním v obci 

Řeka počítá a tento stav je zanesen i v Generelu cestovního ruchu v oblasti Beskyd. Nejedná 

se sice o závazný dokument, jehož ustanovení by bylo vymahatelné, materiál však je 

komplexním rozvojovým koncepčním plánem pro oblast využití rekreačního potenciálu 

Moravskoslezského kraje. 

 

B I.6. Stru čný popis technického a technologického projektu 

LOKALITA MALÁ SJEZDOVKA  

Prodloužení stávající tratě, které zvýší atraktivitu této velmi navštěvované sjezdovky. 

Prodloužení bude o cca 200 m po úroveň svážnice, spojující malou a velkou sjezdovku. 

Požadavky  :  a) odlesnění plochy cca 2,09 ha 

            b) likvidace pařezů. 

Pařezy nebudou vykopávány z terénu, nýbrž budou jen těsně seříznuty nad terénem, aby 

ponechané kořeny stabilizovaly svažitý terén. Po vyčištění odlesněné plochy bude tato 

zatravněna. Prodloužení tratě nebude vyžadovat žádné terénní úpravy. 

 

Plocha rozšířené sjezdovky  vyhoví bezpečné přítomnosti 400 až 450 osob v této části areálu. 

Celková plocha sjezdové tratě bude činit 5,49 ha. Šířka sjezdovky se nebude nad stávající 

rozměr rozšiřovat. Sociální zařízení pro veřejnost je řešeno v rámci obslužného objektu. 

 

Lyžařský vlek – malá sjezdovka 

Projekt zahrnuje rekonstrukci původně instalovaného vleku EPV, přenosného typu, jeho 

náhradou za pevně zabudované technologické zařízení vleku, dimenzované svou dopravní 

kapacitou na  parametry  prostupnosti sjezdové tratě. Lyžařský vlek bude prodloužen 

vodorovně o cca 200 m, bude systému dvoumístných bubínkových unášečů s těmito 

základními parametry : 

Vodorovná délka      685,37 m 

Převýšení      204,57 m 

Šikmá délka      716,11 m 

Dopravní délka      665,71 m 
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Dopravní kapacita     1000 os /hod 

Dopravní rychlost     3,15 m/sec 

Počet podpěr      6 ks 

Počet dvoumístných unášečů    64 ks 

Výkon poháněcí jednotky    75 kW 

Dopravní lano       D = 20 mm 

Dopravní větev      levá 

 

Odlesnění zářezu pro vedení lana k vratné stanici trasy vleku v šířce 5 m a délce 50 m pro 

předepsaný úsek navíjení unášeče, mimo délku sjezdovky za hranicí prodlouženého úseku. 

 

 Stručný popis technologie vleku : 

Poháněcí stanice 

Ocelová nosná konstrukce s teleskopickým uložením napínání dopravního lana, příčník 

uložení kladkových baterií, vč. obslužných lávek pro údržbu a konstrukce zakrytí motoru. 

Převodovka KISSLING, asynchronní poháněcí motor s kotvou nakrátko s říditelnou rychlostí 

od 0 do maxima. Poháněcí kotouč ∅ 2500 mm s pryžovým vyložením . Hydraulické napínání 

vč. automatické hydraulické jednotky. Všechna místa s olejovými náplněmi jsou zajištěny pro 

případ úniku náplní. 

 

Vratná stanice 

Ocelová nosná konstrukce vratného kotouče ∅ 2500 mm, sestávající z centrální vzpěry, 

nosníku zavěšení kotouče, výztužného táhla a příčníku uložení kladkových baterií. 

Konstrukce je opatřena výstupovým žebříkem a obslužnými lávkami. 

 

Traťové  konstrukce 

Podpěry typu „T“ s příčnými nosníky uložení kladkových baterií, včetně montážních 

nástaveb, obslužných lávek a výstupových žebříků, které slouží pro bezpečnou práci při 

montáži, opravách i údržbě technologie podpěr. 

Kladkové baterie (16 ks) v sestavách 2, 4, 6, 8  kladek ∅ 250 mm s pryžovým vyložením 

Semperit v provedení N,  T, nebo univerzálním z lehké slitiny, baterie jsou na podpěrách 

příčně seřizovatelné. Zabezpečovací zařízení při vypadnutí lana z klad. baterie je provedeno 

systémem lámacích tyčinek. 
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Hlučnost : 

Hodnota hladiny akustického tlaku při jmenovitém výkonu elektromotoru 75 kW činí 67 dB. 

Motor bude mít ochrannou kapotáž, která snižuje hlučnost o cca 30 %, běh motoru bude 

provozován na otevřeném prostranství. 

 

Výroba umělého sněhu 

Výroba sněhu je dimenzována na pokrytí trasy Malé sjezdovky již v prodlouženém tvaru. 

Jímání vody pro systém výroby sněhu Malé sjezdovky bude prováděno z potoka „Řeka“. 

Maximální odběr je uvažován v množství 90 m3/hod. Zůstatkový průtok v potoce je 

v souladu s metodickým pokynem MŽP č.9 

Voda bude dopravována napájecím čerpadlem do strojovny vysokotlakého čerpání, přes 

škrtící klapku a filtr k vysokotlakému čerpadlu. Strojovna vysokotlakého čerpání je umístěna 

v objektu trafostanice. Filtr je s protisměrným proplachem, takže jeho čistění se provádí za 

běhu čerpadel. Za vysokotlakým čerpadlem je zpětný ventil s minimálním průtokem, který 

mimo funkce zpětné klapky přepouští v případě přetížení čerpadla minimální dopravní 

množství a chrání čerpadlo před poškozením. Za uzavíracím šoupátkem je voda dopravována 

do tlakového rozvodu sjezdové tratě. Vypouštění vody ze systému, přepad zpětného ventilu a 

odvodnění kalů z filtru je svedeno do kanalizace areálu. 

 

Na potrubních trasách budou na odbočkách potrubí namontovány přípojné hydranty 

s automatickým vypouštěním po jejich zastavení. Hydranty budou uloženy ve společných 

hydrant-elektrantových skříních s přípojnou elektroinstalací pro jednotlivé kanóny. Volba 

typu a značky sněžných kanónů je na rozhodnutí investora. 

 

Hlučnost :  

- čerpadla pracují v uzavřených prostorách (podávací ponorné v pozemní šachtě a vysokotlaké 

ve strojovně),  hlučnost  se do vnějších prostor nedostává 

- sněžné kanóny – do 20 m od stroje 66 dB, do 50 m 56 dB. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány 

výškou sněhové vrstvy, směrem větru, okolními stromy a konfigurací  terénu 

 

Obslužný objekt  

Obslužný objekt o půdorysu 14 x 7,8 m je určen pro zajištění základních služeb a 

přiměřeného komfortu i základních bezpečnostních služeb provozu areálu. (restaurace, horská 

služba, hygienická zařízení pro veřejnost, ski servis a.j.) 
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Architektonicky vychází návrh tohoto objektu z funkce této stavby a jejího umístění, kdy se 

jedná v podstatě o horskou turistickou chatu, která nenaruší okolí ani provedením, ani 

měřítkem. Objekt je situován do svažitého terénu a bude proveden z klasických materiálů, 

charakteristických pro horské prostředí a bude zapadat do architektury obce. 

Vytápění objektu bude 100 % ekologické, tedy el. energií. Čištění splaškových odpadních vod 

bude zajištěno typovou, ověřenou ČOV kapacity 60 EO (ekvivalentních obyvatel) situovanou 

vedle objektu, likvidace komunálního odpadu bude řešena v rámci pravidelného svozu 

odpadů v obci. 

 

Umělé osvětlení svahu 

Umělé osvětlení sjezdové tratě předpokládá 22 stožárů  vždy se dvěma svítidly 1000 W, 

včetně nouzového havarijního osvětlení pro případ výpadku el. energie s náhradním zdrojem.  

Je uvažováno s využitím  částečného počtu stávajících stožárů a jejich výškovou úpravou. Osa 

stožárů osvětlení bude shodná s dnešní osou trasy osvětlení. Kabeláž  nových přívodů nijak 

nenaruší krajinu a bude uzpůsobena systému ovládání počtu svítidel v jednotlivých sekcích. 

Osvětlovací stožáry budou nejjednoduššího provedení z pohledu prostorově optického i 

z jejich technologické obslužné funkce. 

Náročnost el. příkonu činí 44 kW + nesoučasně spouštěné nouzové osvětlení 5 kW. 

 

Realizace bude vycházet ze stávajícího osvětlení, jeho technického stavu a provedení podle 

platných norem a předpisů, se snahou použít pokud možno co nejvíce komponentů ze 

současného provedení. Intenzita osvětlení bude volena v souladu s významem užívání 

(rekreační lyžování ). 

 

Zpevněná odstavná plocha 

Odstavná plocha pro krátkodobé parkování osobních vozů je navržena s propustným 

povrchem (zatravňovací prefabrikáty), vzhledem k soudobé vysoké technické úrovni  

provozovaných vozidel i pravidelně prováděné úrovni kontrol jejich technického stavu. 

Plocha je situována vedle příjezdní státní komunikace. Kapacita parkoviště činí cca 116 

vozidel, s parkováním autobusů není uvažováno. Plocha parkoviště bude cca 2560 m2. 

 

Úprava svahu 

Strojní úprava svahu, tj. sjezdová trať a stopa pod lyžařským vlekem bude upravována 

pásovým sněžným vozidlem typu Kässbohrer, vybaveným radlicí a závěsnou frézou. Vozidlo 
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je speciálně konstruováno pro tyto práce, což znamená že jeho specifický tlak na upravovanou 

plochu nezpůsobuje žádná poškozování terénu. Rovněž má motor vybaven katalyzátorem a 

jeho části jsou ekologicky zabezpečeny. Tankování pohonnými hmotami bude prováděno na 

příjezdové komunikaci do areálu z cisternového vozidla. Servisní práce budou prováděny 

vždy po sezóně mimo areál. 

 

Provádění stavby  

Zemní práce: Výkop rýh pro potrubní a kabelové rozvody, výkopy pro základové  konstrukce 

patek lyžařského vleku a základů obslužného objektu budou prováděny lehkými kolovými 

bagry, nadbytečná vytěžená zemina bude rozprostřena na terén v blízkosti výkopu, nebo bude 

použita pro vyrovnání terénních nerovností. 

Betonáž: Beton bude dovážen v potřebném množství transportními vozidly z betonárny na 

dostupná místa vozidlem za suchého počasí přímo, k vzdáleným místům bude dopravován za 

pomocí LKT. 

Stavební materiály: Budou dopravovány na místo stavby dle harmonogramu v množstvích, 

která budou vždy okamžitě zabudována. Stavba nebude budovat zařízení staveniště.  

Technologické konstrukce: Budou podle nutnosti krátkodobě skladovány na odstavné ploše 

vedle příjezdové komunikace. 

Voda pro účely stavby: Možnost odběru z již provedeného přívodu od jímání vody do 

strojovny vysokotlakého čerpání. 

 

LOKALITA VELKÁ SJEZDOVKA  

Dopravní zařízení 

Náhrada zastaralého lyžařského vleku je variantně uvažována : 

a) Čtyřsedačková lanová dráha s pevným uchycením vozů na dopravním laně těchto 
základních parametrů : 

Vodorovcná délka      1023,50 m 

Převýšení      376,15 m 

Šikmá délka      1097,62 m 

Dopravní kapacita     1600 os /hod 

Dopravní rychlost     2,7 m/sec s dopravním pásem  

       nástupu 

Počet podpěr      14 ks 

Počet vozů      94 ks 
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Výkon poháněcí jednotky    210 kW 

Dopravní lano      D = 38 mm 

Požadovaná šířka trasy dráhy    10 m 

Lanová dráha je uvažována jen pro zimní provoz 

 

b) Lyžařský vlek systému dvoumístných pevně uchycených unášečů na dopravním 
laně stejných délkových parametrů a převýšení : 

Vodorovná délka      1033,34 m 

Převýšení      380,70 m 

Šikmá délka      1107,03 m 

Dopravní kapacita     1000 os /hod 

Dopravní rychlost     3,15 m/sec  

Počet podpěr      10 ks 

Počet unašečů      96 ks 

Výkon poháněcí jednotky    132 kW 

Dopravní lano      D = 22 mm 

Dopravní větev     levá 

Trasa je bez nároků na odlesnění, umístění poháněcích jednotek u obou dopravních zařízení 

vždy v dolní stanici. Úprava sjezdařské trasy bude provedena pouze v jejím nejužším místě 

tak, aby z bezpečnostních důvodů byla minimální šíře trati 40m. Kácení stromů bude pouze 

ojedinělé a bude se jednat vesměs o smrky, celková plocha pro bezpečnostní úpravu příčného 

profilu tratě je odhadována na max 300m3. 

 

Lanová dráha bude mít otevřené venkovní stanice- v dolní stanici bude součástí nástupiště 

buňka obsluhy, ve které budou mimo stanoviště obsluhy uloženy rozvaděče pohonu a 

předepsaný náhradní zdroj el. energie.  

Výstupní stanice bude mimo výstupní rampu vybavena pouze dřevěnou stylovou buňkou 

3x3m pro nutný dozor horní stanice. Typové provedení lyžařského vleku je shodné se 

zařízením na Malé sjezdovce, t.zn., že stanice budou rovněž otevřené, vzhledem k délce trasy 

bude horní stanice vybavena objektem pro dozor v horní stanici. 
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Výroba umělého sněhu 

V lokalitě Velké sjezdovky bude použit stejný systém výroby sněhu jako v lokalitě Malé 

sjezdovky, jen s vyšším výkonem vysokotlakého čerpadla. Všechny objekty od jímání vody 

až po vlastní potrubní a kabelové rozvody trasy budou shodného provedení. 

Na rozdíl od Malé sjezdovky bude zasněžovací systém pokrývat exponovanou plochu dolní 

části stávajícího tvaru Velké sjezdovky a bude sloužit pouze k dosněžování části trati 

s velkým sklonem. Zdrojem vody je opět tok “Řeka“, odběr vyhovuje podmínkám 

metodického pokynu MŽP č.9. Obě odběrová místa (pro malou i velkou sjezdovou trať) 

budou na stejném toku, jejich vzdálenost je cca 500m. Se zasněžováním lyžařské stopy pod 

trasou vleku není uvažováno. 

Délka potrubního rozvodu   cca 530 m 

Energetická potřeba systému   220 kW 

Předpokládaný odběr    90 m3/hod 

Odhadovaná roční spotřeba vody  13000 m3  

 

Obslužný objekt 

Obslužný objekt bude provozován celoročně a bude střídavě plnit požadavky zázemí pro 

lyžařskou, turistickou veřejnost, poskytovat možnost občerstvení a stravování, sociální 

zařízení, ubytování pro 53 osob, technické a skladové prostory a stanoviště Horské služby. 

 

Stavba je situována do blízkosti navrhované dolní nástupní stanice lanové dráhy (resp.vleku). 

Umístění předpokládá přemístění obecní cesty do nové polohy tak, aby nedocházelo ke 

křížení provozu lyžující veřejnosti, obslužné komunikace a obecní cesty, vedoucí dále do 

uzavřeného údolí. 

Svah, na kterém bude objekt usazen, má sklon přibližně 28%, což vyžaduje provedení 

geologického průzkumu pro založení stavby. Obestavěný prostor činí cca 3850m3. Vytápění 

objektu bude elektrické. 

Voda pro účely vaření a zajištění sociálních potřeba ubytovaných hostů a zaměstnanců bude 

zajištěna z  místního vodovodu. Likvidace komunálních odpadních vod bude zajištěna pomocí 

vlastní ČOV kapacity 150 EO. 

 

Snowpark 

Na parcelách č. 807 / 1,2,3,4 je uvažováno s vybavením ploch zařízením pro snowboardové 

vyžití, jako jsou „U“ – rampa, překážky, terénní vlny apod.  
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Předpokládá se, že většina mechanických překážek bude na letní období demonotována s 

možností jejich uskladnění v "SKI areál Řeka" mimo prostor snowparku. 

 

Úprava svahu během zimního provozu 

Úprava svahu Velké sjezdovky vyžaduje obdobné pásové vozidlo, jako pro Malou sjezdovku, 

avšak vybavený synchronně pracujícím navijákem.  

 

Provádění stavby 

Zemní práce. Výkop rýh pro potrubní a kabelové rozvody, výkopy pro základové  konstrukce 

patek LD event. LV a základů obslužného objektu budou prováděny lehkými kolovými bagry, 

výkopy na trase lanové dráhy budou vyžadovat kráčející bagr, nadbytečná vytěžená zemina 

bude rozprostřena na terén v blízkosti výkopu, nebo bude použita pro vyrovnání terénních 

nerovností. 

Odhad délky prací hlučných stavebních strojů (např. bagrů apod.) činí týden provozu. 

 

Betonáž. Beton bude dovážen v potřebném množství transportními vozidly z betonárny na 

dostupná místa vozidlem za suchého počasí přímo, k vzdáleným místům na trase lanové dráhy 

bude dopravován pomocí lesnické lanovky. Ostatní stavební materiály budou dopravovány na 

místo stavby dle harmonogramu v množstvích, která budou vždy okamžitě zabudována. 

Stavba bude vyžadovat zařízení staveniště jen minimálního rozsahu.  

 Hlukové zatížení oblasti při vrtulníkové montáži nebude delší než 4 hodiny 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu a je ho dokon čení   

Zahájení investiční akce – srpen 2006 

Ukončení výstavby – dopravní zařízení a jejich technické zázemí – listopad 2006 

   obslužné objekty – období 2006 – 2007  

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů  

Kraj: Moravskoslezský 

Úřad obce s rozšířenou působností: Hnojník 

Obec: Řeka  

KÚ: Řeka 
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B.I.9. Zařazení záměru z pohledu zákona č. 100/2001 Sb. v platném zn ění 

Z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1, může být investiční záměr "SKI areál Řeka" 

začleněn do kategorie č. II – záměry vyžadující zjišťovací řízení, do bodu 10.7. – Sjezdové 

tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. Příslušným úřadem pro tento záměr je 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

Vzhledem k tomu, že záměr je lokalizován v CHKO Beskydy a navíc se dotýká lokalit, které 

jsou zařazeny do systému evropsky chráněných území, je nutno investiční záměr řadit do 

kategorie č. II. – záměry vyžadující zjišťovací řízení, do bodu 10.10 – Rekreační a sportovní 

areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních 

právních předpisů. Příslušným úřadem pro investiční záměr tohoto charakteru je Ministerstvo 

životního prostředí ČR.  

Podle § 4 odst. 1c) jsou předmětem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí „změny 

každého záměru uvedené v příloze I. zákona 100/2001 Sb., pokud má být zvýšena kapacita 

nebo rozsah o 25% a více nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu 

nebo způsob užívání a pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7 zákona 100/2001 

Sb.“ Investiční záměr "SKI areál Řeka" svým rozsahem spadá do kategorie I.I, bodu 10.10., 

avšak pro tuto akci je možno uplatnit ustanovení § 4 odst. 1c. Jedná se o zvýšení plošného 

rozsahu již provozovaného lyžařského střediska, kdy bude rozšířena jak plocha využívaná pro 

lyžařské využití tak kapacita parkovacích míst, charakter rekreačního využívání této oblasti se 

však kvalitativně nezmění. Investiční zásah do dopravního lyžařského zařízení bude na velké 

sjezdovce respektovat trasu současného lyžařského vleku, na malé sjezdovce bude 

modernizace spojena s jeho prodloužením ve směru současného lyžařského vleku do porostů 

smrkových monokultur. 

B.1.10. Navazující správní řízení a projednávání. 

1. vodoprávní řízení pro povolení odběru vody 
2. vodoprávní řízení pro povolení stavby v korytu vodního toku 
3. povolení pro kácení vyčleněné plochy lesního porostu 
4. stavební řízení pro povolení stavby ostatních zařízení a infrastruktury Ski areáklu Řeka 
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B II. Údaje o vstupech 

B II.1. Půda  

Investiční záměr realizace "SKI areál Řeka" se dotkne následujících pozemků v katastru obce 

Řeka, které jsou uvedeny v přehledu na následující straně. 

Jedná se vesměs o lesní půdu, na které se v současné době nachází hospodářský les. Plocha 

prodloužení malé sjezdovky je tvořena lesními pozemky a v malé míře i trvalým travním 

porostem. Stáří a složení lesních porostů vyplývá z porostní mapy v příloze č. 7.  

Předpoklad změn a záboru ploch ZPF a LPF. 

Realizace areálu podmiňuje smýcení části lesního porostu v prodloužení trasy malé 

sjezdovky, které již bylo konzultováno z hlediska technického i pěstebního s uživatelem 

lesních pozemků. Investiční záměr předpokládá oproti současnému stavu "SKI areál Řeka" 

dočasný zábor lesní půdy na dobu 30 let v rozsahu cca 2,08 ha, celkem bude "SKI areál Řeka" 

zabírat plochu cca 16,54 ha. Tato plocha bude tvořena dočasně vyňatou lesní půdou, 

stavebními parcelami cca 4740 m2 a parkovištěm – odstavnou plochou u malé sjezdovky, 

které bude mít celkovou rozlohu 1500 m2. Plocha současných sjezdových drah zůstane 

zachována současnému účelu využívání během vegetační sezóny, nově odlesněné plochy 

vznikající jako důsledek rozšíření velké sjezdovky a prodloužení malé sjezdovky k nim budou 

organicky přičleněny a budou využívány a ošetřovány stejným způsobem jako současné 

plochy lyžařského areálu. Terénní šetření prokázalo, že z hlediska erozního nejsou 

v současném "SKI areálu Řeka" patrné výrazné škody způsobené vlivem vodní eroze nebo 

poškozování travního drnu v důsledku lyžařského využívání lokality. 

 

Podrobnější hodnocení půdního krytu nebylo přes sklonitost svahu na velké sjezdovce pro 

proces hodnocení vlivů projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. potřebné 

provádět. Tradiční lyžařské využívání lokality po dobu více než 40 let prokázalo, že svahy 

jsou z hlediska vodní eroze stabilní a investiční záměru "SKI areál Řeka" nepředstavuje 

zvýšení rizika erozních procesů. Vybavení areálu zařízením pro výrobu technického sněhu 

představuje možnost doplnění sněhové pokrývky při jejím nedostatku a ke kontaktu lyžařů 

s půdním pokryvem nebude během zimního provozu "SKI areál Řeka" docházet.  
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Parcely dotčené investičním záměrem "SKI areál Řeka"  

Malá sjezdovka             

Název 
zast. plocha 

m2 
Parcelní 
čísla      

Obslužný objekt vč. Venkovní terasy 162 532/1         
Sjezdová trať vč. Vleku 650m 51750 532/1, 532/2, 532/3, 1057/3, 1057/1,    

    
1057/6, 1057/4, 1226/2, 1263, 1059/1, 
1059/2   

Inž. sítě + ČOV 5 532/1         
Odběrný objekt 14 615/26         
Parkoviště + přístup. Komun. 1500 540/2, 540/1, 532/4, 540/3, 582, 590, 593/3, 538 
Trafostanice + strojovna 40 540/3         
          
Velká sjezdovka         

Název 
zast. plocha 

m2 
Parcelní 
čísla      

Obslužný objekt vč. Venkovní terasy 418 814/2, 1236, 813/1, 813/2     
Sjezdová trať vč. Vleku (lanové 
dráhy) 109000 1046/10, 1046/11, 1046/1, 1046/12, 1053/1,    
    1053/2, 1054/5, 1054/1, 1054/22, 831/4, 812/1,  

    
812/2, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 1236, 
1238,    

    814/1, 814/2, 809, 807/4, 785/2, 785/1, 820/6   
délka vleku (lan. Dráhy) 1650           
Inž. Sítě + ČOV 7 785/2         
Odběrný objekt 34 820/4         
Parkoviště + přístup. Komun. 859 813/1, 813/2, 1236, 814/1, 814/2, 820/6   
Trafostanice + strojovna 52 80/4         
 

B II.2. Voda 

Technický provoz záměru "SKI areál Řeka" předpokládá jak spotřebu vody pro účely výroby 

technického sněhu tak spotřebu užitkové a pitné vody pro provoz doprovodných zařízení a 

sociálního zázemí areálu a spotřebu pitné vody v ubytovacím zařízení.  

Zdrojem vody pro výrobu technického sněhu bude potok Ropičanka,označovaný také jako 

„Řeka“ kde bude voda jímána a dále dopravována čerpadly pomocí nízkotlakého i 

vysokotlakého potrubí uloženého stabilně v zemi po sjezdových tratích na místo spotřeby. 

Průměrná spotřeba vody je dimenzována na předpokládaný počet provozních hodin ročně, 

potřebných k zasněžení a údržbě požadované vrstvy sněhu na sjezdových tratích. Roční 

spotřeba vody je již projektantem navržena a potřebě zajištění minimálního průtoku 
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Q330 v toku Ropičanka odpovídá i lokalizace navržených dvou odběrových míst a jejich 

technické řešení. Odebraná voda se při svém použití nedostane mimo dílčí povodí toku 

Ropičanka, její kvalita v dílčím povodí nebude významně změněna. V období jarního tání tato 

voda doplní dotaci podzemní vody infiltrací, její přebytek bude sveden jako povrchový odtok 

do okolních lesních pozemků a posléze se vrátí zpět do toku Ropičanka, který je 

levostranným přítokem Olše. Hydrologická bilance nebude proto významně změněna.  

 

Provoz areálu však předpokládá i funkci stravovacího zařízení a sociálního zázemí pro 

návštěvníky v průběhu zimní a částečně i letní sezóny. Pro oba tyto provozy je potřebné 

zajistit pitnou vodu jak pro potravinářskou výrobu (příprava pokrmů a nápojů) tak pro 

zázemí – mytí nádobí, zajištění osobní hygieny personálu a na sociálním zařízení 

přinejmenším zajištění možnosti mytí rukou. Spotřeba vody pro tyto účely bude činit 

v prostoru malé sjezdovky 9,0 m3/den pouze během zimní sezóny, zařízení u spodní stanice 

velké sjezdovky bude spotřebovávat 18,0 m3/den po celý rok. Maximální uvažovaná 

návštěvnost střediska je 860 osob (rekreantů). Odhad spotřeby pitné vody za zimní sezónu je 

9m3 x 4 měs (malá sjezdovka) + 18m3 x12měs (velká sjezdovka), včetně kapacitních rezerv 

pro odběrové špičky činí odhad 1620+7776=9396m3. Odhad spotřeby vody činí v souladu 

s platnou legislativou 150 l/os/den, pro procházející hosty cca 45 l/den. Pro ubytované osoby 

(53 osob) je zajištěna spotřeba pitné vody také 150 l/os/den. Tento odhad odpovídá způsobu 

využití lokality "SKI areál Řeka" a normovaným spotřebám Přílohy č. 12 vyhl. 428/2001 Sb. 

Pro letní sezónu se počítá se obdobnou spotřebou vody, proto z hlediska vodního hospodářství 

se vliv letní a zimní sezóny neprojeví ve spotřebě pitné vody. Zdrojem vody pro ubytovací 

zařízení pod velkou sjezdařskou dráhou bude obecní vodovod. Napojení obslužného objektu 

malé sjezdařské dráhy bude zajištěno z místního zdroje, který bude realizován vrtem na 

základě podrobného geologického průzkumu lokality pro zakládání stavebních objektů. 

V případě potřeby bude užitková voda zajištěna z nízkotlakého rozvodu vody pro 

zasněžování. 

 

Tab. 1: Přehled předpokládané sezónní spotřeby vody celém "SKI areál Řeka"  

Zařízení  Malá sjezdovka Velká sjezdovka a ubyt. zař.  

Pitná voda 9,0 m3/den, 1620 m3/rok 18,0 m3/den, 7776 m3/rok 

Užitková voda (odhad) 120 m3 120 m3 

Voda pro výrobu tech. sněhu 18000 m3 18000 m3 
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B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Provoz "SKI areál Řeka" předpokládá nároky pouze na elektrickou energii. Jiné surovinové 

zdroje nebudou potřebné, energetický příkon je zajištěn výhradně energií elektrickou, plynové 

spotřebiče na propan – butan budou používány pouze jako nouzové. Elektricky budou 

vytápěny i ubytovací prostory. Příkony jednotlivých částí lyžařského střediska "SKI areál 

Řeka" jsou projektantem řešeny se záměrem zajištění dostatečného příkonu elektrické energie 

včetně technologie dopravního zařízení, výroby technického sněhu a osvětlení svahu malé 

sjezdové dráhy. Předběžný souhlas energetických závodů s odběrem energie byl již vydán.  

Přehled potřebných nároků jednotlivých součástí navržené technologie i doprovodných 

investic uvádí tabulka 2. Zdroj nafty pro záložní zdroj elektrického proudu (pouze pro případ 

nutnosti vyproštění osob při výpadku el. proudu) bude společný se zdrojem nafty pro sněžné 

vozidlo. 

 

Tab. 2: Předpokládané nároky na spotřebu energií a pomocných surovin investičním záměrem 

"SKI areál Řeka"   

Zařízení  Druh Malá sjezdovka Velká sjezdovka – 
varianta 4sedačková 
lanovka 

Dopravní zařízení,  Elektřina 75 kW 210 kW 
Zasněžování  Elektřina  180 kW (noc) 20 kW 
Osvětlení svahu, 
vytápění,  

Elektřina  45 kW (6 kW 
noc) 

2 kW 

Ubytovací zařízení, 
obslužný objekt 

Elektřina  30 kW 50 kW 

Zasněžování Povrch. voda 18000 m3/rok 18000 m3/rok 
Potraviny, hyg. zázemí  Pitná voda 1620 m3/rok 1620 m3/rok 
Sněžná vozidla + 
náhradní zdroj 

Motor. nafta 6200 l/rok 

 

B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Součástí investičního záměru je dobudování infrastruktury, neboť se jedná o zkapacitnění a 

zvýšení přístupnosti areálu a zavedení nových služeb – především ubytování a stravování. 

Provoz areálu předpokládá zvýšení dopravní zátěže na příjezdové komunikaci v obci Řeka 

pro příjezd rekreantů k areálu. Provoz na tomto komunikačním tahu nebude významně 

změněn, neboť se předpokládá, že hlavní proud návštěvníků bude tvořen automobily 

v množství, které umožní zvýšená kapacita parkovacích míst. Další zvýšení počtu 

návštěvníků je možno očekávat prostřednictvím veřejné dopravy (vlak, autobus), jejíž 
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současná kapacita předpokládanému nárůstu dostačuje a nebude ve srovnání s individuální 

dopravou rozhodujícím faktorem. Zásobování a odvoz komunálních odpadů bude zajištěn po 

současné komunikaci v obci Řeka a neklade nároky na změnu ani posílení dopravní 

infrastruktury. 

V období výstavby se bude příprava všech upravovaných ploch i stavební činnost záměru 

"SKI areál Řeka" odehrávat mimo komunikace. Přeprava stavebního materiálu pro 

technologii a pro montáž dopravních zařízení bude do prostoru "SKI areál Řeka" zajištěna 

pomocí automobilní techniky v několika jednorázových akcích – maximálně 4 (pro každou 

sjezdovou dráhu 2). Předpoklad časové náročnosti  dopravy je jeden až dva dny pro přepravu 

konstrukcí a montážních součástí zařízení. Konstrukční díly sedačkové lanové dráhy a 

lyžařského vleku se hmotnostně pohybují do 1000kg a budou dopraveny na místo kolovým 

vozidlem (viz popis stavby patek podpěr), na lokalitu "SKI areál Řeka" dobudou dovezeny 

jednorázově pomocí 30 jízd (60 průjezdů) nákladních vozidel. 

Beton pro základnové konstrukce patek podpěr bude dopravován domíchávačem do místa 

dolní stanice po stávající komunikaci III/4764, v jejichž bezprostřední blízkosti jsou obytné 

budovy v obcích Řeka a Smilovice. V místě dolní stanice dopravních zařízení velké i malé 

sjezdové dráhy bude zhotovena směs, která bude přeložena do lžíce lehkého kolového 

traktoru a dopravena na cílové místo. Nároky vyplývající z této činnosti budou krátkodobé a 

podle zkušeností jsou preventabilní pomocí příslušných opatření. Předpokladem je 100 jízd 

(50 příjezdů naloženého domíchávače) v průběhu 20 stavebních dnů v pracovních dnech 

v době 7 – 14 hod. v případě vrtulníkové přepravy se počítá maximálně se 4 provozními 

letovými hodinami.  

Odvoz vytěženého dřeva bude proveden vzniklým průsekem a po svážných přibližovacích 

cestách do prostoru spodní stanice, dřevní hmota bude soustředěna před zpracováním a 

odvozem v souladu s projektem LHP a provozními možnostmi těžební firmy. Pro tuto činnost 

bude uplatněn režim již schváleného LHP, takže se nejedná o neplánované vlivy vázané 

výhradně na investiční záměr "SKI areál Řeka". Pravděpodobný vliv stavební dopravy je 

zohledněn v příslušné kapitole „Oznámení“. 

V období provozu obou lyžařských sjezdových tratí "SKI areál Řeka" bude pro příjezd 

lyžařů využívána stávající komunikace Smilovice – Řeka III/4764. Dopravní proud 

návštěvníků Ski areálu Smrčina – Skalka se rozdělí na dva podružné proudy až v prostoru 

"SKI areál Řeka". Tyto proudy budou směrovány na dvě parkoviště, přičemž parkoviště u 

velké sjezdové dráhy je již v současné době provozováno a investiční záměr "SKI areál Řeka" 

se této plochy nedotkne. Kapacita parkování v oblasti se proto zvýší pouze o nově 
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projektované parkoviště v prostoru malé sjezdové dráhy kapacitě 116 míst pro osobní vozidla. 

Kapacita parkovacích míst během zimní sezóny je 200 vozidel/den, průměrná návštěvnost 

bude cca 100 automobilů/den, neboť během všedních dnů nebude kapacita parkování 

naplněna. Uvažovaná maximální obměna osobních vozidel během jednoho dne je 300 vozidel 

(koeficient 1,5 vozidel/parkovací místo), což odpovídá obvyklému způsobu využívání 

lyžařských areálů rekreanty. 

Podle zkušeností jsou vlivy těchto provozů preventabilní, za předpokladu zajištění řádného 

zajištění provozu a zimní údržby parkoviště  

B II.5. Další vstupy 

Pracovní místa 

Počet pracovních míst v zařízení "SKI areál Řeka" bude tvořen personálem pro obsluhu 

dopravního zařízení a personálem pro doprovodné zázemí. Předpokládaný počet zaměstnanců 

s přihlédnutím ke směnnosti provozu a noční práci bude následující (tab. 3):  

 

Tab. 3: Počet zaměstnanců "SKI areál Řeka" – zimní období  

Provoz                                                      
lokalita  

Velká 
sjezdovka 

Malá 
sjezdovka  

Dopravní zařízení (vleky, lanová dráha) 3 2 
Pokladna, vedoucí zařízení 2 2 
Restaurace a občerstvení  7 2 
Noční směna (zasněžování a úprava svahů) 3 3 
Celkem  15 9 

Okamžitý počet zaměstnanců v areálu bude vzhledem ke střídání směn činit přibližně jednu 

polovinu uvedených počtů. 

 

Počet zaměstnanců "SKI areál Řeka" – letní období 

 

 

 

 

 

 

Ostatní vstupy 

Mezi další vstupy patří například nároky na zásobování (20 vozidel = 40 průjezdů 

dodávkových zásobovacích vozidel týdně pro celý "SKI areál Řeka") a odvoz komunálních 

Provoz                                                      
lokalita  

Velká 
sjezdovka 

Malá 
sjezdovka  

Údržba zařízení a ostraha 1 1 
Restaurace a občerstvení, vedení zařízení 8 0 
Celkem  9 1 
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odpadů v rámci komunálního svozu zajišťovaného obcí Řeka (2 vozidla = 4 průjezdy týdně 

pro celý "SKI areál Řeka"), které s provozem zařízení souvisejí. Další vstupy – například 

nároky na infrastrukturu pro zajištění údržby zařízení – není nutno modelovat, neboť budou 

prováděny mimo zimní sezónu vždy jako jednorázová akce, která bude každoročně 

představovat dva průjezdy montážního vozidla (příjezd/odjezd).  

 

B III. Údaje o výstupech 

B III.1. Ovzduší 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

V období výstavby ani v období provozu se nepředpokládá výskyt bodových zdrojů 
znečištění ovzduší. 
 

b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

V období výstavby se plošné zdroje znečištění ovzduší mohou projevit jako důsledek 

prováděné těžby dřeva a důsledek prováděných zemních prací. Těžba dřeva bude prováděna 

pouze na vymezené ploše malé sjezdové dráhy pomocí technologie, která je obvykle 

využívána při probírkách a prořezávkách v oblasti Beskyd v souladu s LHP. Nejrizikovějším 

obdobím bude vytvoření výkopu pro vodovodní potrubí, potrubí pro odpadní vody a rozvody 

elektrické energie a ovládací kabeláže, kdy dojde v délce 2000 m výkopů k dočasnému 

uložení zeminy podél výkopů do doby záhozů rýh - odhadem 1500 m3 pro celý "SKI areál 

Řeka". Manipulace představuje vyhrnutí a zpětné zahrnutí materiálu. Bude se jednat o 

krátkodobý vliv, na který naváže období terénních úprav dotčené plochy. Vzhledem k rozsahu 

a charakteru investičního záměru bude plocha připadající jako plošný zdroj znečištění ovzduší 

činit max. 2000m x 0,6m=1200 m2. Jako významný prvek se při omezení tohoto zdroje 

znečištění jeví potřeba rychlého provedení prací za vhodných klimatických podmínek a 

osázení uvolněné plochy travní směsí. Na základě zkušeností v oblasti lesního hospodářství i 

při využívání čerstvě upravených svahů pro lyžařské využití v první sezóně po vykácení, 

terénních úpravách a biologické rekultivaci je možno přepokládat, že při vhodném způsobu 

načasování uvedených prací a rekultivačního postupu bude vliv uvedeného plošného zdroje 

působit v období max. 2 měsíců. Na ploše není možno předpokládat kontaminaci půdního 

materiálu a vliv tohoto zdroje (znečištění ovzduší převážně biologicky inertními minerálními 

částicemi rozměru > PM10) nebude významný.  
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V období provozu "SKI areál Řeka" je nutno jako o plošných zdrojích znečištění ovzduší 

uvažovat pouze o parkovacích plochách – díky řešení investičního záměru je to pouze nově 

projektovaná plocha v blízkosti malé sjezdové dráhy, která doplní současné parkoviště 

v blízkosti velké sjezdové dráhy. Projektovaná kapacita odpovídá přepravní kapacitě 

dopravního zařízení na lyžařském svahu a kapacitě lyžařského svahu pro počet návštěvníků. 

Podrobnější hodnocení je zpracováváno příloze jako součást rozptylové studie. 

 

c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

V období výstavby se jako liniové zdroje znečištění projeví aktivity související s přesunem 

materiálu a přípravou terénu pro vlastní stavbu. V průběhu výstavby bude přemístěna na 

lokalitu nová technologie, tvořená ve "SKI areál Řeka" celkem 6 traťovými podpěrami pro 

malou sjezdovou dráhu a 10 ks(vlek), event. 14 ks (čtyřsedačka) podpěr pro velkou sjezdovou 

dráhu, dále 22 ks lehkých trubkových stožárů  pro osvětlení malé sjezdové dráhy. Jejich 

doprava bude představovat celkem 4 příjezdů (=8 průjezdů) nákladních vozidel a 50 příjezdů 

(= 100 průjezdů) domíchávacího vozu pro celý investiční záměr. Časové trvání odpovídat 

postupu prací a bude prakticky navazovat na vlivy plošných zdrojů znečištění v lokalitě. 

Navážení materiálu a technologie je rozvrženo do období 1 měsíce. Předpokladem je 

provádění přepravních  prací pouze v době 7 – 13 hodin, aby bylo omezeno obtěžování 

populace podél přepravních tras v obcích Smilovice a Řeka na komunikaci III/4764 na 

nejmenší možnou míru. Příjezd na vlastní lokality staveniště bude směrován pomocí 

komunikace Smilovice – Řeka. Ovlivnění dopravní zátěží během výstavby se týká oblasti 

obce Řeka v okolí průjezdové cesty. Odhadem je možno očekávat po dobu výstavby ovlivnění 

do 250 trvale bydlících obyvatel dopravními vlivy (hluk a imise). 

V období provozu se jako liniový zdroj znečištění ovzduší projeví provoz motorových vozidel 

v souvislosti s dopravou návštěvníků do areálu. Tento zdroj bude tvořen především provozem 

osobních vozidel do prostoru parkovišť v blízkosti obou sjezdových drah.  

Podrobnější hodnocení parkoviště a imisní situace lokality je zpracováváno příloze Oznámení 

jako součást rozptylové studie. 

B III.2. Odpadní vody 

Výstavba zařízení nepředpokládá produkci odpadních vod nad míru obvyklou při lesní těžbě  

a terénních úpravách lesních pozemků, tyto vody nebudou obsahovat závadné cizorodé látky 

a jejich likvidace proběhne přirozeným zásakem do rozvolněného terénu v místě jejich 

vzniku. 
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Provoz zařízení "SKI areál Řeka" předpokládá 25 zaměstnanců během zimní sezóny, v letní 

sezóně cca 10 osob. Sociální zařízení pro zaměstnance a pro návštěvníky je součástí 

investičního záměru a předpokládá produkci odpadní vody v množství 9 + 18 m3/den pro obě 

částí "SKI areál Řeka". 

Pro "SKI areál Řeka" se předpokládá vybudování dvou samostatných čistíren odpadních vod, 

typově i kapacitně založených na stejném principu, v prostoru pod obslužnými objekty. Tyto 

ČOV budou zpracovávat všechny odpadní vody komunálního typu (včetně doprovodných 

provozů a služeb – především stravování). Projekt předpokládá vypouštění čištěných 

odpadních vod do toku Ropičanka v souladu s požadavky na výslednou kvalitu vody v 

recipientu. Tento tok není veden jako tok vodárenský a není evidovaným zdrojem povoleného 

odběru povrchové vody.  

Produkce odpadních vod a jejich čištění je uvedena v tab. 4. Technologie čištění bude 

založena na využití rotačních biodisků v mechanicko-biologické čistírně odpadních vod pro 

60 EO. 

Nakládání s odpadními vodami je řešeno tak, aby ovlivnění recipientů bylo v souladu 

s přípustnými limity a aby provoz "SKI areál Řeka" nezhoršoval významně kvalitu vody 

v recipientu Ropičanka. Produkce odpadních vod bude mít sezónní charakter soustředěný do 

zimního období, na toto období je nutno počítat i s event. ovlivněním toků. Je zřejmé, že 

vypouštění odpadních vod zasáhne mělké toky s prokysličenou vodou v chladném období, 

takže při běžných provozních podmínkách není nutno počítat s rizikem vzniku anodického 

stavu v zasažených vodních ekosystémech. 

 

 

Tab. 4: Parametry soustavy čistíren odpadních vod  

Vstupní a výstupní parametry ČOV – celoroční provoz, 60 EO (prostor malé sjezdařské 

dráhy) 

Položka produkce odpadní vody Produkované 

množství odp. vody 

Účinnost 

čištění (%) 

Výstupní 

parametry ČOV 

BSK5  60g/os/den 1,34 t/rok 96 0,053 t/rok 

Produkce ChSK-Cr 120 g/os/den 2,628 t/rok 96 0,105 t/rok 

Produkce NL 55 g/os/den 392,1 mg/l 96 0,048 t/rok 
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Vstupní a výstupní parametry ČOV – celoroční provoz, 150 EO (prostor velké sjezdařské 

dráhy včetně ubytovacího objektu pro 53 hostů) 

Položka produkce odpadní vody Produkované 
množství 
odp. vody 

Koncentrace 
mg/l  

Účinnost 
čištění (%) 

Výstupní 
parametry ČOV 

BSK5  60g/os/den 3,285 t/rok 0,120kg/den 
=  400 mg/l 

94 0,197 t/rok 

Produkce ChSK-Cr 120 g/os/den 6,570 t/rok 0,240kg/den 
=  800 mg/l 

94 0,394 t/rok 

Produkce NL 55 g/os/den 3,012 t/rok 0,110kg/den 
=  367 mg/l 

94 0,181 t/rok 

 

V prostoru u malé sjezdařské dráhy budou produkované odpadní vody tvořeny především 

během zimní sezóny – minimálně po 1/3 roku, díky tomu, že tento zdroj znečištění vod bude 

provozován v předpokládané kapacitě po dobu cca 4 měsíce. Ve skutečnosti zde bude 

probíhat minimální provoz i mimo zimní sezónu, bude však zajišťovat pouze letní 

zaměstnance "SKI areál Řeka". 

Minimální zaručený průtok recipientu Ropičanka je 9,4 l/sec (jedná se o Q330). Produkce 

odpadní vody (27m3/den pro obě části "SKI areál Řeka" v zimním období) představuje 

produkci vyčištěné odpadní vody cca 0,2 l/s. Tím je dán i předpokládaný ředící poměr 1: 31,3, 

přibližně v tomto poměru bude ředěno i zbytkové znečištění vody. Rozdělení odpadních vod 

do dvou výtoků o průtoku cca 0,1 l/s zajistí, aby nebyla překročena samočistící schopnost 

toku Ropičanka. 

B III. 3. Odpady 

Nejširší spektrum odpadů bude vznikat v průběhu výstavby a konstrukce stávajícího vleku, 

kdy budou vyměňovány jednotlivé části opotřebované technologie současného vleku. 

Vytěžené dřevo (předpoklad cca 600 m3, do značné míry již vytěženo) není odpadem, klest a 

ostatní dřevní hmota bude rozmělněna na místě štěpkovacím strojem a použita jako mulčovací 

vrstva pro stabilizaci svahu, případně převezena k dalšímu využití jako materiál, event. jako 

palivové dříví. 

V období provozu "SKI areál Řeka" nebudou vznikat odpady s výjimkou částí dopravního 

zařízení, které bude nutno v rámci údržby vyměnit. Tyto odpady budou přebírány smluvní 

firmou, proto nejsou v přehledu nakládání s produkovanými odpady uvažovány. 
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Mezi odpady nepřímo vzniklé činností a provozem lyžařského areálu patří i předpokládaný 

komunální odpad tvořený obaly potravin spotřebovaných návštěvníky v průběhu rekreace a 

odpady ze stravovacích provozů na obou lokalitách "SKI areál Řeka" – u velké i malé 

sjezdové dráhy. Jeho množství bude kvantifikováno po první provozní sezóně. Organizačním 

opatřením se bude většina těchto odpadů soustřeďovat v blízkosti spodních stanic dopravních 

zařízení obou lokalit, systém svozu bude organizován jako součást svozu komunálního 

odpadu obce Řeka. 

Z následující tabulky (tab. 5) je patrné, že při výstavbě ani provozu "SKI areál Řeka" není 

očekávána produkce nebezpečných odpadů. 

 

Tab. 5: Produkované odpady při výstavbě a provozu "SKI areál Řeka"   

Odpad  Produkce v období Označení dle kat. 
odpadů 

Kategorie Kat. č. 
(vyhl.381/
2001 Sb.) 

Klest Výstavba, příprava plochy, 
použití pro mulčování 

Odpady z lesnictví O 02 01 07 

Kovové součásti 
starého dopravního 
zařízení  

Provoz, zneškodnění firmou 
zabezpečující servisní práce 

Železné kovy O 16 01 17 

Železo, ocel Výstavba, zneškodnění 
firmou provozující sběr 

Železo a ocel O 17 04 05 

Odpadní kabely Výstavba, zneškodnění na 
skládce  

Kabely neuvedené 
pod č. 17 04 10 

O 17 04 11 

Zemina nebo 
kamení  

Výstavba, použití mna 
místě k terénním úpravám 

Zemina a kamení 
neuvedené pod č. 
17 05 03 

O 17 05 04 

Směsný komunální 
odpad 

Provoz, zneškodnění 
společně s komunálním 
odpadem obce  

Směsný 
komunální odpad 

O 20 03 01 

 

B III. 4. Hluk, vibrace 

Období výstavby "SKI areál Řeka" se projeví především hlukem při těžbě dřeva, která je 

v této lokalitě obvyklým průvodním jevem hospodářského využívání lesa a byla již 

zohledněna v rámci plánu těžby a hospodářského využívání lesa. Těžba prováděná ve 

prospěch "SKI areál Řeka" bude sice provedena formou těžby mimořádné, ale 

environmentální důsledky tohoto úkonu budou obdobné.  

Vlastní stavební práce se projeví krátkodobým hlukem stavebních mechanismů v plochách 

mimo osídlenou oblast u velké sjezdové dráhy, avšak u malé sjezdové dráhy budou stavební 

mechanismy operovat i v blízkosti osídlené části obce a v blízkosti rekreačních nemovitostí. 
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Zdrojem hluku budou výkopové práce, činnost stavebních mechanismů a doprava nové 

technologie na místo, kde bude smontována. Krátkodobost tohoto působení spolu se 

směrováním těchto vlivů do období stanoveného orgánem hygienické služby umožní omezení 

negativních vlivů této činnosti na dotčené obyvatelstvo v souladu s požadavky nařízení vlády 

ČR č. 502/2001 Sb. v platném znění. Dalším zdrojem hlučnosti budou stavební práce spojené 

s výstavbou parkoviště na malé sjezdové dráze a s výstavbou doprovodných zařízení – budov 

technického zázemí, občerstvení a dalších objektů (např. trafostanice a odběrné objekty vody 

pro výrobu technického sněhu). Čerpadla pro čerpání tlakové vody budou umístěna 

v uzavřených, zvukově izolovaných prostorách, které nebudou zdrojem venkovního hluku. 

Odhad imisí hluku je proveden pro "SKI areál Řeka" při zohlednění vlivu vzdálenosti od 

obytných objektů. Pro hlučnost výstavby lyžařského areálu a omezení jejích vlivů je 

významná i lokální konfigurace terénu. Přesto je však potřebné směrovat provádění prací, 

které jsou svázány se zvýšenou hlučností, do pracovních dnů v období 7 – 13 hodin, aby byl 

zachován charakter přírodního prostředí a minimalizovaly se situace, které obtěžují občany v 

okolí. Práce spojené se zvýšenou hlučností budou probíhat po dobu max. 1 měsíc (hloubení 

výkopů pro patky a pro vedení vody a kabeláže), technologie vleku, event. vleku a lanové 

dráhy bude navezena jednorázově pomocí 3 jízd nákladních automobilů. Ostatní dopravní 

nároky (potrubí, čerpadla, ČOV, kabely) pomocí 30 jízd nákladních automobilů. Stavba 

dalších objektů bude provedena v období 2 měsíců, z toho pohyb hlučných mechanismů 

(hloubení základů, úprava terénu, betonáž) bude provedena během 4 týdnů. Hlučnost 

stavebních prací bude tudíž omezena na poměrně krátký časový úsek, doprava spojená se 

stavebními pracemi nepředstavuje trvalou významnou zátěž pro životní prostředí. Vrtulníková 

doprava, event. montáž, bude zajištěna pouze několika přelety během pracovních dnů (odhad 

činí 4 letové hodiny). 

 

Tab. 8: Hlučnost z výstavby "SKI areál Řeka" v místě nejbližšího chráněného vnějšího 

obytného prostoru (bližší informace viz Suk, 2006, v příloze „Oznámení“). 

Umístění  Hlučnost  

RB 1 – chata 48,5 dB 

RB 2 – rodinný dům  51,0 dB 

RB 3 – chata  48,0 dB 

 

V období provozu areálu bude zdrojem hluku především doprava na parkovacích plochách  

a související pohyb a hlukové projevy návštěvníků. Jak již byla uvedeno, kapacita 
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parkovacích ploch je projektována pouze pro lyžařskou oblast malé sjezdovky a hlukové 

imise budou představovat především víkendový provoz osobních automobilů po stávající 

silnici. Předpoklad dopravní zátěže (použitý i pro rozptylovou studii škodlivin) činí 200 

parkovacích míst x 2 průjezdy x 1,5 návštěvníci= 600 průjezdů osobních automobilů denně 

během soboty a neděle (doba 8.30 – 17.00 hod), přičemž maximální kapacita obou parkovišť 

může být naplněna během cca 2 hodin. Tento model představuje intenzitu provozu po dobu 2 

hodin dopoledne a 2 hodin odpoledne 100 automobilů/hod, což představuje celodenní průměr 

600 automobilů během denní doby (8 – 17) 66 automobilů/hod. Maximální uvažovaná 

dopravní zátěž je lokalizována v období 8.00 – 10 hodin a v období 15.00 – 17.00 hod a bude 

představovat 100 automobilů/hod. Uvedené hodnoty jsou maximální, odhad byl proveden pro 

kompletně naplněná obě parkoviště "SKI areál Řeka". Předmětem investičního záměru je 

však pouze rozšíření parkovacích ploch o nové parkoviště v blízkosti malé sjezdovky o 

kapacitě 116 mís pro osobní automobily. 

 

Vlastní dopravní zařízení lyžařského vleku nebude zdrojem nepřiměřené hlukové zátěže a 

navíc je lokalizováno mimo obydlenou oblast. Jakožto rizikový faktor v tomto směru se může 

jevit výroba technického sněhu, která probíhá obvykle po určitou dobu v nočních hodinách. 

Při obvyklých zimních podmínkách je zasněžování prováděno jednorázově na počátku sezóny 

ve větším rozsahu, v průběhu sezóny je prováděno pouze dosněžování potřebných míst 

v exponovaných částech sjezdových ploch. Hlučnost zařízení proto bude jedním z důležitých 

faktorů při výběru technologie pro výrobu technického sněhu. I v tomto případě se vzdálenost 

provozu zařízení a jeho nasměrování projeví jako významný faktor, který ovlivňuje expozici 

populace v blízkosti "SKI areál Řeka". Při úpravách sjezdařských ploch se však projeví 

emisemi hluku i pohyb sněžného vozidla při úpravě tratí a v případě lokality malá sjezdová 

dráha i při úpravě plochy pro parkování vozidel pro návštěvníky. Odhad provozní hlučnosti 

byl proveden pro stejná referenční místa jako vliv stavební hlučnosti (tab. 9). Pro hlučnost 

zdrojů byly použity referenční hodnoty (pro sněžné dělo 55 - 60 dB/5 m, pro sněžnou rolbu 

90 dB/5 m).  

 

Tab. 9: Imise hlučnosti z provozu "SKI areál Řeka", výroby technického sněhu a úpravy tratí 

(Suk, 2006) 

Výp. bod č. LAeq,T [dB] 
souč. stav 

LAeq,T [dB] 
výstavba 

LAeq,T [dB] 
provoz 

LAeq,T [dB] 
úprava tratí-

den 

LAeq,T [dB] 
úprava tratí-

noc 
1 40.5 48.5 48.5 47.5 36.9 
2 43.3 51.0 46.1 46.0 39.5 
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3 40.9 48.0 42.5 46.8 37.7 

Přípustné limity hlučnosti pro noční dobu při výrobě technického sněhu budou dodrženy při 

doporučené minimální vzdálenosti sněženého děla od obytné zóny chráněného obytného 

prostoru cca 90 m. Při eventuálních úpravách tratí a výrobě technického sněhu je potřebné se 

vyhnout provádění těchto činností v blízkosti intravilánu obce. Propočet hlučnosti zahrnuje 

pouze vliv samotného zdroje hluku "SKI areál Řeka", pozadí hlučnosti nebylo zohledněno. 

Jeho úroveň odpovídá obvyklým hodnotám venkovského sídla s dostatečnou vzdáleností 

od hlavních komunikací, bez přítomnosti výrazných průmyslových vlivů. 

Hlukové imise dopravního zatížení parkoviště představuje provoz 1 automobil/min, referenční 

hlučnost 70 dB/1m. Při uvažované rychlosti 20 km/h a minimální vzdálenosti od nemovitostí 

10m činí maximální hladina hlučnosti 54,0 dB. Vzdálenost, po kterou projíždějící vozidlo 

působí přímou zátěž hlučností byla uvažována 20m na každou stranu od obytné i rekreační 

budovy. Přímá vzdálenost na konci uvažované zóny činí 22,3m, hlučnost vozidla je na této 

hranici 48,4 dB. Vzdálenost 40 m (20 na každou stranu od nemovitosti) ujede vozidlo za  

7,2s. Uvedený propočet dokládá, že imise hlučnosti projíždějících vozidel se budou v sídelní 

oblasti obce Řeka projevovat po dobu 7,2s/min, což je 12% času. Rozpětí hlučnosti 

samotných projíždějících vozidel se bude pohybovat na základě průměrného denního 

propočtu v rozpětí 48 – 54 dB. Díky těmto hodnotám hlukových imisí a délce expozice hluku 

zpracovatel Oznámení nepovažuje za potřebné zpracovávat hlukovou studii lokální dopravní 

zátěže v obci Řeka podél přívodní komunikace. Parkoviště v blízkosti velké sjezdovky je již 

tradičně využíváno a lokální doprava není zdrojem stížností obyvatel v okolí. 

Hluk způsobený návštěvníky při využívání lyžařského areálu je zdrojem nejistot. V této 

oblasti je možné uplatnit pouze preventivní opatření směrovaná tak, aby se návštěvníci 

zdržovali v těch částech areálu, kde jejich hlukové projevy nebudou považovány za rušivé a 

obtěžující. V této souvislosti se doporučuje upřednostnit pobídkový způsob před represivními 

opatřeními, která mají nižší stupeň přirozené efektivity. 

Pro investora je doporučeno provést terénní měření hlučnosti na lokalitě jako součást 

schvalovacího řízení provozního řádu "SKI areál Řeka", neboť nejsou k dispozici spolehlivé 

referenční hodnoty hlučnosti ze zpracovávaných lokalit (hodnoty pozadí ani běžné hodnoty 

hlukových imisí).  

B III. 5. Dopl ňující údaje  

Výstavba "SKI areál Řeka" předpokládá provedení drobných terénních úprav, především 

v oblasti spodní stanice velké sjezdovky, kde je projektována přeložka místní silnice pro 
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příjezd do chatové osady. Terénní úpravy budou zaměřeny především na vyrovnání drobných 

místních nerovností v ploše sjezdových drah a výjimečně pro stabilizaci ploch v místech, kde 

může hrozit uvolnění balvanů v odlesněné ploše. Současná terénní konfigurace přitom 

poskytuje na obou lokalitách projektovaného "SKI areál Řeka" podmínky pro minimalizaci 

nutných terénních zásahů i s ohledem na dlouhodobou znalost nízké náchylnosti svahů 

k vodní erozi. 

Při vlastních terénních úpravách, mýcení a manipulaci s dřevní hmotou projektovaného "SKI 

areál Řeka", kdy dojde k obnažení půdního krytu a místnímu odstranění travního drnu, je 

nutno zajistit účinná protierozní opatření především prováděním terénních prací ve vhodném 

ročním období a urychlenou stabilizací svahu narušených prováděnou lesní těžbou. 

 

Část C. Údaje o stavu životního prostředí 

v dotčeném území 

C I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 

území 

Navrhované plochy pro rozšíření "SKI areál Řeka" jsou vesměs součástí III. zóny ochrany 

přírody CHKO Beskydy. V dosahu areálu je pouze tok řeky Ropičanka, který není 

vodárenským tokem. Plocha "SKI areál Řeka" navazuje na intravilán obce Řeka a je 

využívána pro účely zimní lyžařské rekreace již tradičně – cca 40 let – bez zjevných známek 

poškození okolních ekosystémů trvalým rekreačním tlakem. Charakter ekosystémů v okolí 

tohoto areálu dokonce umožnil vytýčení evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které 

přiléhají k okraji lyžařského areálu nebo (ptačí oblast) dokonce tímto areálem hranice 

prochází. 

Lokalita, ve které má dojít k rozšíření ski areálu, je situována do oblasti lesních pozemků 

(hospodářsky využívaný les), v relativní blízkosti ploch využívaných jako plochy ostatní 

(parkoviště na konečné autobusů) a k rekreačním účelům (oblast chatoviště). 

Trvalé osídlení v obci Řeka je lokalizováno především v okolí hlavní komunikace, jejíž  

využívání se vlivem realizace investičního záměru podstatně nezmění. Jedná se o lepou 

komunikaci, na které je provoz ukončen v prostoru současného parkoviště. Obec Řeka nemá 

mimo kamenolom ve spodní části další významné provozovny, které by souvisely s intenzivní 

osobní či nákladní dopravou. Do oblasti v blízkosti "SKI areál Řeka" zajíždějí pouze osobní 
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automobily za rekreačním účelem, zásobování místního občerstvení a místní soukromá 

doprava s převažujícím víkendovým rytmem. Populace v obci Řeka činí 456 osob. Nově 

budované parkoviště v blízkosti malé sjezdové dráhy však může ovlivnit lokálně osoby 

v jejím bezprostředním okolí. Podle základního odhadu se jedná o 20 trvale bydlících osob a 

15 rekreačních nemovitostí. 

Celkový charakter "SKI areál Řeka" je možno označit jako lesní a luční lokality ovlivněné 

pohybem osob v důsledku blízkosti sídelního útvaru s vysokou mírou rekreačního využívání 

pro účely turistiky, sběru lesních plodin a dalších – především sportovních aktivit, a to v 

letních i zimních.  

 

C II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí 

v dotčeném území 

C.II.1. Ovzduší a klima 

Oblast Beskyd v blízkosti obce Řeka je charakterizována jako lokalita v okrsku klimatu mírně 

chladného a velmi vlhkého s průměrnou roční teplotou kolem 7,6oC. Oblast je 

charakteristická prodlouženým obdobím zimy. Oblast Beskyd je srážkově nadprůměrná (roční 

maximum činí 1400 mm na Lysé hoře, ve srážkovém stínu 1000 mm). Obvyklé a očekávané 

sněhové podmínky jsou uvedeny v tab. 10. Obec Řeka se nachází v koncové části údolí  které 

je otevřeno u obce Smilovice do Ostravské pánve mezi Frýdkem – Místkem a Třincem. 

Tvarem údolí a jeho směrováním je přímo ovlivněno lokální klima "SKI areál Řeka".  

 

Tab. 10: Klimatologická charakteristika obce Řeka (měřící stanice ČHMÚ Frenštát p.R.)  

Období roku Teploty Srážky Sníh (nový) 
 oC mm cm 
I - 2,3 48,1 36,3 
II -0,9 52,0 33,7 
III 2,7 51,3 18,6 
IV 7,3 73,6 8,1 
V 12,2 113,0  
VI 15,2 135,7  
VII 16,6 129,1  
VIII 16,1 117,0  
IX 13,0 73,9  
X 8,8 55,8 0,6 
XI 3,6 72,0 22,3 
XII -0,4 66,6 31,8 
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 Roční průměr 7,67 Suma rok 982,6 Suma rok 150,1 
 

Klimatické podmínky odpovídají měřením prováděným na klimatologické stanici ČHMÚ ve 

Frenštátě p. Radhoštěm. Výsledky vycházející z dlouhodobých hodnot (období let 1961 – 

1990). 

Území obce se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MCH s těmito vybranými klimatickými 

charakteristikami: 

  Počet  letních dnů    20 – 30 
  Počet zimních dnů    110 – 130 
  Průměrná lednová teplota   -3 až -4 °C 
  Srážkový úhrn ve vegetačním období  450 – 500 mm 
  Počet dnů se sněhovou pokrývkou  80 – 100 
  Průměrná roční teplota se pohybuje v nadmořské výšce 417 m.n m. 7,5 °C 
  Průměrný roční srážkový úhrn činí  1168 mm 

 

Větrnou expozici je možno doložit daty z ČHMÚ (viz rozptylová studie atmosférických 

škodlivin v příloze). Nejbližší provozovaná stanice AIM ČHMÚ se srovnatelnými imisními 

podmínkami se nalézá na lokalitě Jablunkov – Návsí (tab. 13). Vzhledem ke konfiguraci údolí 

a topografické situaci "SKI areál Řeka" je jisté, že v na lokalitě bude preferenčně posíleno 

proudění severo-jižní. Preference severních větrů je na lokalitě zajištěna tím, že údolí je 

otevřeno směrem k severu do Ostravské pánve.  

 

Tab. 11: Větrná růžice na lokalitě Řeka (ČHMÚ, 2004)  

 Rychlost v m/s  S  SV  V  JV  J  JZ  Z  SZ  Bezvětří  Součet  

Celkem  15.81 14.51 9.4 5.41 9.69 7.08 12.6 11.41 14.09 100.00 

 

Tab. 12: Obvyklé a očekávané sněhové poměry obce Řeka 

Počet sněhových dnů  Obec Řeka 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou ročně 100 
Očekávaný počet dnů se přirozenou sněhovou pokrývkou na svahu 
sjezdařské dráhy 

85 

Předpoklad sněhové pokrývky na svahu sjezdařské dráhy 
s dosněžováním 

120 

 

Plochy "SKI areál Řeka" jsou díky své expozici (bez zohlednění místní konfigurace terénu) 

vystaveny přímým účinkům větru přibližně 41 % času (součet SV, S, a SZ větrů). Díky 

orientaci svahu a nadmořské výšce bude délka sněhové pokrývky odpovídat obvyklým 
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poměrům známým z obdobně situovaných lokalit v Beskydech, reálně bude tato doba na 

lokalitě Řeka poněkud prodloužena vlivem orientace údolí směrem k severu a tvarem  



Tab. 13: Kvalita ovzduší na stanici AIM Jablunkov - Návsí, číslo 1357 (imisně nejbližší stanice AIM), údaje ČHMÚ pro rok 2004. 

imise NO2 
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.  19 MV VoL  50% Kv  Max.   95% 
Kv  

50% Kv  X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM  98% Kv  Datum   98% Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  
    51,0  29,0 13,0 19,9 13,0 10,9  14,4 7,90 346 TNUJM  

 
38672  

ČHMÚ 
1357 

Návsí u 
Jablunkova 

Manuální měřicí 
program  
GUAJA     05.01.   35,0 88 88 91 79 12,3 1,83 13 

 
 Imise PM 10 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 
Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  

Max.  36 MV VoL  50% 
Kv  

X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  
KMPL  Organizace: 

Staré č. 
ISKO 

Lokalita  

Typ 
m.p. 

Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  

Datum Datum VoM  98% 
Kv  

C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

    90,0 32,0 16 29,0    33,4  18,55 89 TNUJM  

 
39131  

ČHMÚ 
1357 

Návsí u 
Jablunkova 

Manuální 
měřicí 

program  
GRV 

    11.11. 26.11. 10 84,0 0 0 0 89  1,74 274 

 
Imise SO2 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 
Max.  25 MV VoL  50% 

Kv  
Max.  4 MV VoL  50% 

Kv  
X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  

KMPL  Organizace: 
Staré č. 
ISKO 

Lokalita  

Typ 
m.p. 

Metoda 

Datum Datum VoM  98% 
Kv  

Datum Datum 95% 
Kv  

98% 
Kv  

C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

      0       2,25 7 TNUJD  

 
236643  

ČHMÚ 
1602 

Návsí u 
Jablunkova 

Měření 
PD  
PD 

        2 5 0 0  3,07 199 



sevřeného údolí. Tento fakt umožní efektivní využití prodloužené zimní sezóny, která nebude 

použitím technického sněhu trpět nedostatkem zimních srážek. 

 

Kvalita ovzduší v obci je charakterizována tím, že obec leží  mimo dosah hlavních 

komunikací a bude se blížit hodnotám pozadí koncentrací škodlivin s vlivem dálkového 

přenosu znečištění z Ostravské aglomerace a z oblasti Třince.  

Jako zdroje znečištění ovzduší v obci Řeka přicházejí v úvahu  

- dálkový přenos škodlivin 

- lokální topeniště obce Řeka, které investičním záměrem nebudou dotčeny 

- doprava, především místní doprava ze směru Smilovice – Řeka na komunikaci 

III/4764 

Umístění "SKI areál Řeka" leží mimo přímý dosah lokálních vlivů znečištění ovzduší. Souběh 

uvedených zdrojů znečištění bude tvořit lokální pozadí znečištění ovzduší, které se svými 

hodnotami nejlépe odpovídat situaci ze stanice automatického imisního monitoringu (AIM 

ČHMÚ) v lokalitě Jablunkov – Návsí, č. 1357, název TNUJM, která zahrnuje i vlivy 

lokálního znečištění ovzduší malé sídelní lokality. Referenční hodnoty z uvedené stanice 

imisního monitoringu jsou vhodné, stanice charakterizuje celkové imisní zatížení atmosféry 

v podhůří Beskyd v malé obci. 

 

C.II.2. Voda  

Lokalita "SKI areál Řeka" leží v povodí toku Ropičanka (označovaná někdy také jako Řeka). 

Srážkové poměry povodí byly popsány v předchozí kapitole. Lokalita leží v chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy na jejím severovýchodním okraji, hranice této 

CHOPAV se kryjí s hranicemi CHKO Beskydy. 

Povrchová voda: 

Oblastí vymezenou pro investiční záměr "SKI areál Řeka" protéká pouze jediný tok, bez 

trvalých bočních přítoků. Podle jeho charakteru a vzdálenosti od pramene se jedná o 

pstruhové rybí pásmo s výskytem rybích druhů jako je pstruh potoční (Salmo trutta), vranka 

obecná (Cottus gobio), rak říční (Astacus astacus) a podobně. Dlouhodobé sledování kvality 

vody v tomto toku se podnikem Povodí v oblasti reprezentující plochu investičního záměru 

neprovádí a nebyl proveden ani specializovaný hydrobiologický průzkum, neboť se 

nepředpokládá významné ovlivnění toku investičním záměrem "SKI areál Řeka". Na druhou 

stranu je nutno konstatovat, že kvalita povrchové vody může být ovlivněna průtokem 
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chatovou osadou proti proudu a obcí Řeka po proudu vzhledem k umístění projednávaného 

investičního záměru.  

Z ČHMÚ byl získán údaj o průtocích vody v toku Ropičanka, určený sanační průtok limitující 

odběr vody pro účely technického zasněžování činí  Q330= 9 l/s. Zdrojem vody pro technické 

zasněžování "SKI areál Řeka" budou profily umístěné na stejném toku ve vzdálenosti cca 

500m. Ochrana sanačního průtoku bude zajištěna výškou prahu nátoku do odběrového 

zařízení. 

Z hlediska zajištění kvality vody v povrchových vodách při provozu lyžařských areálů obecně 

je významné omezování erozních procesů, což se dotýká i hodnoceného investičního záměru. 

Většina toků v oblasti Beskyd je náchylná k erozním jevům, což je zvláště zřetelné v období 

tání a po přívalových deštích. Jiné plošné zdroje znečištění se v lokalitě "SKI areál Řeka" 

neuplatní.  

Bodové zdroje znečištění v povodí Ropičanky nad projektovaným areálem jsou spíše 

potenciálního charakteru a mohou být tvořeny drobnými rozptýlenými zdroji komunálního 

typu, jejichž vliv na tok je nepatrný a může mít pouze krátký dosah v podélném profilu toku.  

Místa projektovaného odběru povrchové vody pro užitkovou vodu i místa umístění čistíren 

odpadní vody investičního záměru "SKI areál Řeka" jsou znázorněna v mapě v příloze, kde je 

vyznačen budoucí stav investičního záměru.  

 

Podzemní vody: 

V řešeném území obou sjezdových drah se nenachází žádný významný využívaný zdroj 

podzemní vody. Vodní zdroje leží mimo dosah sjezdařských drah. 

 

C.II.3. Horninové prost ředí a půda  

Zájmová plocha pro investiční záměr se nachází na mělkých, kamenitých až balvanitých 

půdách, jílovitopísčitých, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a 

jílovců s častým výskytem podzolů. I přes vysokou svažitost velké sjezdové dráhy se 

neprojevují masivní vlivy vodní eroze, což souvisí m.j. i se způsobem využívání svahu a 

způsobem jeho ošetřování během vegetační sezóny. Lokalita malá sjezdová dráha má 

podstatně menší sklonitost a ani v oblasti jejího prodloužení není nutno uvažovat o 

významném riziku vzniku erozních jevů. Erozní poměry lokality byly prověřeny na místě. 
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Plánovaný investiční záměr nebude mít vliv na kvalitu půdy, nebudou používány technologie 

ani postupy, které by mohly půdní prostřední znehodnotit nebo kontaminovat cizorodými 

látkami. 

 

Radonové riziko: 

V rámci přípravy realizace jednotlivých stavebních objektů s výskytem osob je nutno 

v zájmovém území provést měření radonového rizika a podle jeho výsledků pak navrhnout 

příslušná opatření podle ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Tato práce bude 

zajištěna v souvislosti s přípravou a výstavbou multifunkčních obslužných objektů.  

 

C.II.4. Flóra a fauna  

I.  Údaje programu Natura 

Lokalita pro záměr "SKI areál Řeka" se nalézá v dosahu oblastí, které jsou předmětem 

ochrany systému Natura 2000. Proto byla provedena jednání s autorizovanou osobou – ing. 

Macharem, PhD., který zpracoval hodnocení vlivu investičního záměru "SKI areál Řeka" na 

soustavu Natura 2000. Podle jeho doporučení byly provedeny úpravy v projektu, které zajistí, 

že zájmy ochrany přírody v oblasti práva evropských společenství nebudou narušeny. O 

tomto stavu bylo pro potřeby procesu EIA vydáno speciální stanovisko. Oba dokumenty – 

hodnocení vlivu investičního záměru na soustavu Natura 2000 i prohlášení, že upravený 

projekt nebude mít negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000, jsou uvedeny 

v příloze tohoto dokumentu. 

 

II.  Údaje biologického šetření 

Pozorování a sledování flóry a fauny bylo provedeno září – říjen 2004 (1 den) fenologicky nástup 

podzimu, začátkem května 2005 (fenologicky časné jaro v této lokalitě), kdy byl zachycen a popsán 

rozvoj jarního aspektu a začátkem září 2005 (2 dni), kdy byl zachycen a popsán letní aspekt a jeden 

den na zimní pokrývce, kdy byly pozorovány pobytové znaky malých šelem a zejména pohyb spárkaté 

zvěře (zvěř vysoká – jelení, zvěř srnčí a divoká prasata), případně dalších druhů. Velmi cenné údaje o 

osídlení živočichy a rozvoji vegetace v okolí obce poskytl pan Emil Stacha, starousedlík v obci Řeka a 

současně dlouholetý pracovník Lesů ČR. V soupise jsou uváděny druhy, které lze zastihnout a 

pozorovat v celé lokalitě obce Řeka, včetně jejího okolí, okolních lesů, luk a pastvin. 

Poměrně časté návštěvy lokality prozradily, že největší frekvence návštěvníků (návštěvnost) se odbývá 

v zimě při sněhové pokrývce (lyžaři a sjezdové lyžování) a v letním období, zejména v období 

prázdnin (červenec, srpen, září), sezóna sběru borůvek a hub, nebo také výskyt cykloturistů na lesních 
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cestách, případně i jezdců na koních (na značené hřebenovce). Tato pozorování se také kryjí s údaji 

pana Stachy, který uvádí, že díky současné návštěvnosti je vytvářen silný tlak na jelení zvěř v této 

oblasti, jehož vlivem je jelení zvěř již v období vrcholného léta postupně vytlačována ze středních 

poloh do poloh nižších, do podhůří. 

 

Oddíl: FLÓRA 

Metodika a způsob studia zkoumané lokality: 

Floristický průzkum byl proveden formou pochůzek zkoumaným územím a to nejen v trase stávajících 

sjezdovek, ale také v navazujícím území. Všechna pozorování byla provedena opticky, při pochůzce 

zkoumaným územím se snahou zachytit jarní a následně letní aspekt. Při této pochůzce byly 

zaznamenány rostlinné a dřevinné druhy, jejich rozmístění a uspořádání na ploše a kromě 

inventarizačního soupisů rostlinných druhů byly také vyhotoveny vegetační snímky (fytocenologické 

snímky). Vegetační (fytocenologický) snímek sestává ze záhlaví a ze soupisů druhů zjištěných 

v analyzovaném segmentu fytocenozy spolu s údaji o jejich kvalitativním zastoupení. Velikost 

analyzované plochy vegetačního snímku byla volena tak, aby zahrnovala zastoupení 

charakteristických druhů v porostu (čtverec, obdélník, o velikosti strany 20 – 30 m). Studijní plocha 

vegetačního snímku musí být charakteristickým výřezem z rostlinného společenstva. Zastoupení 

rostlinných druhů v porostu se do vegetačního snímku zaznamenávalo pomocí kombinované 7-mi 

členné stupnice (kombinace početnosti a pokryvnosti) podle Braun – Blanqueta, která je následně 

uvedena: 

5 – druh pokrývající více než  ¾  plochy snímku 

4 – druh pokrývající  ½  až  ¾  plochy snímku 

3 – druh pokrývající  ¼  až  ½  plochy snímku 

2 – druh velmi hojný pokrývající 1/20  až  ¼  plochy snímku 

1 – druh řídký s malou pokryvností, pokrývající 1- 5 % plochy snímku 

+     druh řídký s malou pokryvností pod 1 % plochy snímku 

(r)     druh ojedinělý s malou pokryvností plochy snímku 

 

Tam kde nebyl splněn základní předpoklad homogenity bylinného porostu byl vegetační snímek 

nahrazen provedením inventárního soupisu rostlinných taxonů. 

Pozn.: K hodnocení možno použít i jiné druhy stupnic hodnotící zastoupení druhů rostlin na 

zkoumaném stanovišti, jako např. stupnici Dominovou, nebo hodnotící stupnici prof. Zlatníka 

a pod.  

Pozn.: Pramen: Doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.: Praktikum geobiocenologie, Mendelova 

změdělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 
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Popis jarního aspektu  

Lokalita č. 1 

Vegetační snímek č. 1 

Místo: k.ú. Řeka, Malá sjezdovka 

Stanoviště: Spodní, dojezdová část Malé sjezdovky (dojezd lyžařů a nástupní stanice vleku) 

Expozice: SV, svah 

Nadmořská výška: cca 600 m 

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovito-písčité, jako zvětralinový 

produkt střídajících se poloh godulských pískovců a flyšových pískovců a jílovců. 

Plocha snímku: 30 x 30 m 

Charakteristika: Svěží až vlhká louka na mírném svahu, pravidelně kosena nebo určena k pastvě, která 

přechází do rozvolněného, případně keřovitého okraje lesního porostu 

Datum: 7.5.2005 

Popis snímku: 

Stromové patro E3 (pokryvnost 10 %), forma- stromy nižší, silně rozložité, soliterního charakteru 

různého stáří 10 – 40 let, hluboce zavětvené s krátkým a křivým kmenem, nízko nasazenou korunou 

rostoucí na široké kamenité rozdělovací mezi 

buk lesní     Fagus silvatica 

lípa malolistá (srdčitá)    Tilia cordata 

vrba jíva      Salix caprea 

javor horský, klen     Acer pseudoplatanus 

jeřáb ptačí     Sorbus aucuparia 

jasan ztepilý     Fraxinus excelsior 

třešeň spp. (zplanělá)    Prunus spp. 

 

Keřové patro E2 (pokryvnost 5 %) vyvinuto jen místy jako porostní okraj 

ostružiník křovitý     Rubus fruticosus 

hloh obecný     Crataegus oxycantha 

 

Bylinné patro E1 (pokryvnost 95 %) 

bršlice kozí noha    Aegopodium podagraria 1 

popenec břečťanovitý    Glechoma hederacea  + 

česnáček lékařský    Alliaria petiolata  + 

podběl lékařský     Tussilago farfara  + 

kohoutek luční     Lychnis flos cuculi  1 

pryskyřník plazivý     Ranunculus repens  1 

pomněnka rolní     Myosotis arvensis  + 
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jitrocel kopinatý    Plantago lanceolata  1 

mokrýš střídavolistý    Chrysosplenium alternifolium  + 

mařinka vonná     Galium odoratum  + 

kopřiva dvoudomá    Urtica dioica   1 

vrbina penízková    Lysimachia nummularia + 

pampeliška (smetánka) lékařská   Taraxacum officinale  3 

prvosenka (petrklíč) vyšší   Primula elatior   + 

orsej jarní      Ficaria verna   1 

hluchavka bílá     Lamium album   + 

kostival hlíznatý    Symphytum tuberosum  + 

ptačinec velkokvětý    Stellaria holostea  1 

kyčelnice žláznatá    Dentaria glandulosa  + 

řeřišnice luční     Cardamine pratensis  + 

violka psí     Viola canina   + 

kakost smrdutý     Geranium robertianum  + 

zběhovec plazivý    Ajuga reptans   + 

rozrazil rezekvítek    Veronica chamaedrys  + 

šťovík tupolistý     Rumex obtusifolius  1 

svízel syřišťový     Gallium verum   1 

kontryhel obecný    Alchemilla vulgaris  1 

sasanka hajní     Anemone nemorosa  + 

 

Trávy na ploše snímku převažují, avšak v tomto časném jarním období, na začátku jejich vegetačního 

vývoje je však nelze určit. Zatím byly určeny tyto dva česné druhy travin: 

bika chlupatá     Luzula pilosa   1 

ostřice trsnatá     Carex caespitosa  1 

 

Mechorosty E0 (pokryvnost 3 %) 

dvouhrotec (chvostnatý)   Dicranum scoparium 

 

 

Střední část Velké sjezdovky, v místě přechodu vrstevnicové lesní cesty a spodní část (dojezd) Velké 

sjezdovky. 

Charakteristika lokality: 

Průsek proměnlivé šířky 50-100 m ve smrkobukovém porostu. Hranice mezi sjezdovkou a lesním 

porostem tvoří místy keřové skupiny nebo nesouvislé skupiny mlází náletového původu, nebo ostré 

rozhraní paseka – les. Smíšený lesní porost přechází místy v bukové skupiny. 
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Nadmořská výška: cca 700 m 

Expozice: severovýchodní svah 

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovito-písčité, jako zvětralinový 

produkt střídajících se poloh godulských pískovců, flyšových pískovců a jílovců. 

 

Popis : 

Stromové patro E3: Smrkový porost často přecházející v bučinu, nebo v místě výronu vody v jaseninu. 

smrk ztepilý     Picea excelsa 

buk lesní     Fagus silvatica 

jasan ztepilý  Fraxinus excelsior (v oblasti prameniště a výronu 

vody) 

Keřové patro E2: Nesouvislý, skupinovitý porostní okraj, jako přechod mezi sjezdovkou a lesem 

s výskytem odrůstajícího javoru (silně poškozeného okusem), jívy a břízy a jeřábu ptačího náletového 

původu. 

ostružiník křovitý    Rubus fruticosus  

maliník obecný     Rubus idaeus 

bez černý     Sambucus nigra 

vrba jíva      Salix caprea 

javor horský, klen    Acer pseudoplatanus (poškozen okusem zvěře) 

bříza bělokorá     Betula pendula 

jeřáb ptačí     Sorbus aucuparia 

 

Semenáčky dřevin: 

smrk ztepilý     Picea excelsa 

buk lesní     Fagus silvatica 

javor horský, klen    Acer pseudoplatanus 

 

Bylinné patro E1: Bohatě vyvinuto, místy přechází z paseky až do porostního okraje nebo jako 

rozsáhlé skupiny (česnek medvědí) v bukových lokalitách. 

bika hajní     Luzula nemorosa 

kyčelnice žláznatá    Dentaria glandulosa  

zběhovec plazivý    Ajuga reptans 

orsej jarní     Ficaria verna  

sasanka hajní     Anemone nemorosa  

mokrýš střídavolistý    Chrysosplenium alternifolium 

vrbina penízková    Lysimachia nummularia 

kýchavice Lobelova    Veratrum lobelianum  
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devětsil bílý     Petasites albus 

violka psí     Viola canina 

kontryhel obecný    Alchemilla vulgaris 

šťavel kyselý    Oxalis acetosella   

svízel syřišťový     Galium verum 

řeřišnice luční     Cardamine pratensis 

podběl obecný     Tussilago farfara 

kostival hlíznatý    Symphytum tuberosum 

hluchavka nachová    Lamium purpureum 

česnáček lékařský    Alliaria petiolata 

česnek medvědí  Allium ursinum, skupinky v bukovém porostu, velká 

skupina v lokalitě prameniště (v bukovém porostu) 

jitrocel kopinatý    Plantago lanceolatum 

popenec břečťanovitý    Glechoma hederacea 

prvosenka (petrklíč) vyšší   Primula elatior 

pampeliška, smetánka lékařská   Taraxacum officinale    

kohoutek luční     Lychnis flos cuculi 

pstroček dvoulistý    Maianthenum bifolium 

Pozn.: V tomto časném jarním období také začínají rašit kapraďorosty, pravděpodobně se jedná o 

kapraď samec – Dryopteris filis-mas (podle pozorování září 2004). 

 

� Lokalita č. 2 

Vegetační snímek č. 3 

Místo: k.ú. Řeka, Malá sjezdovka 

Stanoviště: Horní konec malé sjezdovky s okrajem smrkového lesa, který tvoří listnáče náletového 

původu 

Expozice: SV, svah 

Nadmořská výška: cca 700 m 

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovito-písčité, jako zvětralinový 

produkt střídajících se poloh godulských pískovců a flyšových pískovců a jílovců. 

Plocha snímku: 30 x 30 m 

Charakteristika: Vlhká pastvina na prudkém svahu, občas kosena nebo určena k pastvě, která přechází 

do rozvolněného okraje lesního porostu 

Datum: 9.5.2005 

Poznámka: Na snímku je zachycen jarní aspekt  
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Popis snímku: 

Stromové patro E3, pokryvnost 10 %, okraj lesa a skupiny, různého stáří cca5 – 30let 

smrk ztepilý     Picea excelsa  (stáří cca 20-30 let) 

bříza bělokorá     Betula pendula ( stáří cca 5-20 let) 

habr obecný     Carpinus betulus (stáří cca 10 let) 

jeřáb ptačí     Sorbus aucuparia (stáří cca 5-10 let) 

 

Keřové patro E2, pokryvnost 5%, vyvinuto jen místy, skupinovitě,  

ostružiník křovitý    Rubus fruticosus  1 

maliník obecný     Rubus idaeus   1 

borůvka obecná     Vaccinium myrtillus  2 

 

Bylinné patro E1, pokryvnost 95 % 

kýchavice Lobelova    Veratrum lobelianum  1 

kontryhel obecný    Alchemilla vulgaris  1 

šťovík tupolistý     Rumex obtusifolius  1 

svízel jarní     Galium verum   2 

kyčelnice žláznatá    Dentaria glandulosa  1 

zběhovec plazivý    Ajuga reptans   + 

kakost smrdutý     Geranium robertianum  + 

prvosenka (petrklíč) vyšší   Primula elatior   + 

orsej jarní     Ficaria verna   + 

sasanka hajní     Anemone nemorosa  + 

pampeliška, smetánka lékařská   Taraxacum officinale   + 

mokrýš střídavolistý    Chrysosplenium alternifolium + 

vrbina penízková    Lysimachia nummularia 1 

 

Trávy: na ploše snímku převažují, v tomto časném jarním období, na začátku jejich vývoje je však 

nelze spolehlivě určit. Zatím byla určena bika chlupatá  (Luzula pilosa)   1 

 

Mechorosty E0, pokryvnost 5 % (skupinky) 

rokyt cypřišový     Hypnum cupressiforme 

ploník obecný     Polytrichum commune 

Pozn.: V tomto časném jarním období také začínají rašit kapraďorosty, pravděpodobně se jedná o 

kapraď samec – Dryopteris filis-mas (podle pozorování září 2004). Obdobná je situace u rašící sítiny 

spp., podle předchozích pozorování (září 2004) se pravděpodobně jedná o sítinu klubkatou – Juncus 

conglomeratus. 
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Popis letního aspektu  

� Lokalita č. 2 

Vegetační snímek č. 2 

Místo: k.ú. Řeka, Malá sjezdovka 

Stanoviště: Spodní, dojezdová část Malé sjezdovky (dojezd lyžařů a nástupní stanice vleku) 

Expozice: SV, svah 

Nadmořská výška: cca 600 m 

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovito-písčité, jako zvětralinový 

produkt střídajících se poloh godulských pískovců a flyšových pískovců a jílovců. 

Plocha snímku: 20 x 20 m 

Charakteristika: Svěží až vlhká louka na mírném svahu, pravidelně kosena nebo určena k pastvě 

domácích zvířat 

Datum: 3.9.2005 

 

Popis snímku: 

Stromové patro E3 – není vyvinuto 

Keřové patro E2 – není vyvinuto 

Bylinné patro E1, pokryvnost 100 % 

chrpa luční      Centaurea jacea  1 

třezalka horská     Hypericum montanum  1 

mléč rolní     Sonchus arvensis  + 

kopretina bílá     Chrysanthemum leucanthemum 1 

vrbovka horská     Epilobium montanum  1 

pryskyřník prudký    Ranunculus acer  3 

jetel luční      Trifolium pratense  3 

vikev ptačí     Vicia cracca   1 

bršlice kozí noha    Aegopodium podagraria 1 

jetel plazivý     Trifolium repens  + 

řebříček obecný     Achillea millefolium  1 

šťovík tupolistý     Rumex obtusifolius  1 

zvonek rozkladitý    Campanula patula  + 

vrbina obecná     Lysimachia vulgaris  + 

kopřiva dvoudomá    Urtica dioica   + 

kakost luční     Geranium pratense  + 
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kapustka obecná    Lapsana communis  + 

kostival lékařský    Symphytum officinale  + 

pcháč zelinný     Cirsium oleraceum  + 

 

Trávy, na ploše snímku převažují: 

srha laločnatá  Dactylis glomerata  3 

psárka luční     Alopecurus pratensis  2 

trojštět žlutavý  Trisetum flavescens  1 

lipnice roční     Poa anua   1 

lipnice luční     Poa pratensis   3 

psineček výběžkatý    Agrostis stolonifera  4 

 

 

Mechorosty E0, pokryvnost 3 % 

dvouhrotec (chvostnatý)   Dicranum scoparium 

 

� Lokalita č. 2 

Vegetační snímek č. 4 

Místo: k.ú. Řeka, Malá sjezdovka 

Stanoviště: Horní konec malé sjezdovky s  okrajem smrkového lesa, který tvoří listnáče náletového 

původu 

Expozice: SV, svah 

Nadmořská výška: cca 700 m 

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovito-písčité, jako zvětralinový 

produkt střídajících se poloh godulských pískovců a flyšových pískovců a jílovců. 

Plocha snímku: 30 x 30 m 

Charakteristika: Vlhká pastvina na prudkém svahu, občas kosena nebo určena k pastvě, která přechází 

do rozvolněného okraje lesního porostu 

Datum: 3.9.2005 

Poznámka: Na snímku je zachycen letní aspekt  

 

Popis snímku . 

Stromové patro E3 (pokryvnost 10%) 

smrk ztepilý     Picea excelsa  (stáří cca 20-30 let) 

bříza bělokorá     Betula pendula ( stáří cca 5-20 let) 

habr obecný     Carpinus betulus (stáří cca 10 let) 
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jeřáb ptačí     Sorbus aucuparia (stáří cca 5-10 let) 

 

Keřové patro E2 (pokryvnost 5%), vyvinuto jen místy, skupinovitě 

ostružiník křovitý    Rubus fruticosus  1 

Maliník obecný     Rubus idaeus   1 

borůvka obecná     Vaccinium myrtillus  2 

bez černý     Sambucus nigra  1 

ostružiník sivý, ježiník    Rubus caesius   1 

 

Bylinné patro E1 (pokryvnost 95%) 

kontryhel obecný    Alchemilla vulgaris  1 

sítina klubkatá     Juncus conglomeratus  2 

kapraď samec     Dryopteris filix-mas  3 

šťovík tupolistý     Rumex obtusifolius  + 

vrbina penízková    Lysimachia nummularia 1 

mochna nátržník  Potentilla erecta  1 

řebříček obecný     Achillea millefolium  1 

šťavel kyselý    Oxalis acetosella  1 

starček Fuchsův    Senecio fuchsii   3 

hořec tolitovitý     Gentiana asclepiadea  2 

pryskyřník prudký    Ranunculus acer  1 

ptačinec velkokvětý    Stellaria holostea  1 

vrbovka horská     Epilobium montanum  1 

bršlice kozí noha    Aegopodium podagraria + 

pcháč zelinný     Cirsium oleraceum  + 

jitrocel kopinatý    Plantago lanceolatum  1 

třezalka horská     Hypericum montanum  2 

jetel plazivý     Trifolium repens  + 

kopřiva dvoudomá    Urtica dioica   1 

pampeliška podzimní    Leontodon autumnalis   1 

třtina chloupkatá    Calamagrostis villosa  4 

metlice trsnatá     Deschampsia caespitosa 2 

 

Mechorosty E0, pokryvnost 5 % (skupiny) 

rokyt cypřišový     Hypnum cupressiforme 

ploník obecný     Polytrichum commune 

plavuň vidlačka     Lycopodium clavatum 
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� Lokalita č. 3 

Pokračující zalesněný svah nad horním koncem Malé sjezdovky, směrem ke hřebeni, v trase 

navrhovaného prosloužení Malé sjezdovky. 

Charakteristika lokality: 

Smrkový porost s přimíšeným bukem. S přibývající výškou (směrem k hřebeni) buk postupně mizí a 

lesní porost se mění na stejnorodou smrčinu, která v hřebenových polohách přechází až v suťové 

porosty. Keře prakticky chybí. Bylinný pokryv je řídký, nesouvislý, často jen trsy (jednotlivé trsy) 

s převahou kapradin a ojedinělými ostrůvky mechorostů tvořené ploníkem.  

Nadmořská výška: cca 750 m až 850 m 

Expozice: severovýchodní svah 

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovito-písčité, jako zvětralinový 

produkt střídajících se poloh godulských pískovců, flyšových pískovců a jílovců. 

 

Popis: 

Stromové patro E3: Smrkový porost s vtroušeným bukem, postupně přecházející na smrčinu. 

smrk ztepilý     Picea excelsa 

buk lesní     Fagus silvatica 

 

Keřové patro E2: Prakticky nevyvinuto, jen několik větších skupin ostružiníku a borůvčí. 

ostružiník sivý, ježiník    Rubus caesius 

 

Bylinné patro E1: Nesouvislé skupiny (skupinky) nebo jen samostatné trsy. 

bika lesní     Luzula silvatica (samostatné trsy, nebo skupiny) 

metlice trsnatá     Deschampsia caespitosa (skupiny) 

třtina chloupkatá    Calamagrostis villosa  (malé skupiny trsy) 

borůvka obecná     Vaccinium myrtillus  (větší skupiny) 

kapraď samec     Dryopteris filix-mas   (mohutné trsy) 

hořec tolitovitý     Gentiana asclepiadea (v květu, trsy, skupiny) 

starček Fuchsův    Senecio fuchsii  (místy až velké skupiny) 

šťavel kyselý    Oxalis acetosella 

kapraď osténkatá, rozložená   Dryopteris spinulosa, dilata 

 

Mechorosty E0: skupinovitý výskyt 

ploník obecný     Polytrichum commune 

plavuň vidlačka     Lycopodium selago 
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� Lokalita č. 3 

Střední část Velké sjezdovky, v místě přechodu vrstevnicové lesní cesty a spodní část (dojezd) Velké 

sjezdovky 

Charakteristika lokality: 

Průsek proměnlivé šířky 50-100 m ve smrkobukovém porostě. Hranice mezi sjezdovkou a lesním 

porostem tvoří místy keřové skupiny nebo nesouvislé skupiny mlází náletového původu, nebo ostré 

rozhraní paseka – les. Smíšený lesní porost přechází místy v bukové skupiny doplněné jasanem. 

Nadmořská výška: cca 700 m 

Expozice: severovýchodní svah 

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovito-písčité, jako zvětralinový 

produkt střídajících se poloh godulských pískovců, flyšových pískovců a jílovců. 

 

Bylinné patro E1: 

vratič obecný     Tanacetum vulgare 

starček Fuchsův    Senecio fuchsii 

borůvka obecná     Vaccinium myrtillus  

kontryhel obecný    Alchemilla vulgaris 

hořec tolitovitý     Gentiana asclepiadea 

řebříček obecný     Achillea millefolium 

lnice květel     Linaria vulgaris 

zvonek rozkladitý    Campanula patula 

pcháč bahenní     Cirsium palustre 

vrbina obecná      Lysimachia vulgaris 

šťavel kyselý     Oxalis acetosella 

jitrocel kopinatý    Plantago lenceolatum 

jitrocel větší     Plantago major 

kerblík lesní     Anthriscus silvestris 

konopice polní     Galeopsis tetrahit 

mochna husí     Potentilla anserina 

černohlávek obecný    Prunella vulgaris 

pampeliška, smetánka lékařská   Taraxacum officinale 

mařinka vonná     Galium odoratum 

papratka samičí     Athyrium filix-femina 

kapraď samec     Dryopteris filix-mas 

ostřice trsnatá     Carex caespitosa 
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bika hajní      Luzula nemorosa 

bika chlupatá     Luzula pilosa 

třtina chloupkatá    Calamagrostis villosa 

metlice trsnatá     Deschampsia caespitosa 

 

� Lokalita č. 3 

Vegetační snímek č. 5 

Místo: k.ú. Řeka, Velká sjezdovka 

Stanoviště: Horní konec velké sjezdovky s okrajem smrkového lesa 

Expozice: SV, svah 

Nadmořská výška: cca 850 m 

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovito-písčité, jako zvětralinový 

produkt střídajících se poloh godulských pískovců a flyšových pískovců a jílovců. 

Plocha snímku: 20 x 20 m 

Charakteristika: Horská pastvina porostlá vesměs borůvčím, ostružiním s dobře vyvinutým bylinným 

pokryvem  

Datum: 3.9.2005 

Poznámka: Na snímku je zachycen letní aspekt  

 

Popis snímku: 

Stromové patro E3, chybí 

Keřové patro E2, pokryvnost 10 % 

ostružiník křovitý     Rubus fruticosus  2 

bez černý      Sambucus nigra  1 

 

Bylinné patroE1, pokryvnost 100 % 

borůvka obecná     Vaccinium myrtillus  4 

hořec tolitovitý     Gentiana asclepiadea  2 

starček Fuchsův    Senecio fuchsii   3 

třezalka horská     Hypericum montanum  3 

sítina klubkatá      Juncus conglomeratus  1 

řebříček obecný     Achillea millefolium  1 

lnice květel     Linaria vulgaris  2 

vrbina obecná     Lysimachia vulgaris  2 

papratka samičí     Athyrium filix-femina  1 

vratič obecný     Tanacetum vulgare  1 
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mařinka vonná     Galium odoratum  1 

třtina chloupkatá    Calamagrostis villosa  2 

metlice trsnatá      Deschampsia caespitosa 1 

Pozn.: Hořec tolitovitý je v květu a vytváří mohutné trsy. 

 

Nálezy hub ve zkoumané lokalitě: 

Pozn.: nálezy hub ve zkoumané lokalitě  v prvních dnech měsíce září 

hřib hnědý     Xerocomus badius 

hřib žlutomasý     Xerocomus chrysenteron 

hřib smrkový     Boletus edulis 

hřib žlučník     Tylopilus felleus 

hřib plstnatý     Xerocomus submentosus 

václavka obecná    Armillaria mellea 

šupinovka kostrbatá    Pholiota squarrosa 

muchomůrka tygrovaná    Amanita pantherina 

muchomůrka červená    Amanita muscarina 

muchomůrka šedivka    Amanita spissa 

ryzec ryšavý     Lactarius rufus 

kozák březový     Leccium scabrum 

troudnatec kopytovitý    Fomes fomentarius 

troudnatec pásovaný     Fomitopsis (Fomes) pinicola 

pýchavka obecná    Lycoperdon perlatum 

holubinka hlínožlutá    Russula ochroleuca 

holubinka smrdutá    Russula foetens 

bedla červenající    Macrolepiota rhacodes 

 

 

Závěrečné vyhodnocení floristického šetření lokality 

Pozorování bylo provedeno opticky, pochůzkou  zkoumaným územím a zaznamenáno jako prostý 

soupis druhů a následně byly vyhotoveny vegetační snímky tak, aby zachytily jarní a letní aspekt. 

Zastoupení druhů bylo v těchto vegetačních snímcích zaznamenáno pomocí 7–mi členné stupnice 

(kombinace početnosti a pokryvnosti) podle Braun – Blanqueta. Při šetření bylo celkem zaznamenáno 

110 rostlinných taxonů. 

Při provedeném floristickém průzkumu nebyl na zkoumané lokalitě v  jarním aspektu zjištěn žádný 

rostlinný druh, který je předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení Přílohy č. II Seznamu 

zvláště chráněných druhů rostlin, vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V letním 
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aspektu byl zaznamenán jediný chráněný druh hořepník tolitovitý – Pneumonanthe asclepiadea (syn. 

hořec tolitovitý – Gentiana asclepiadea), který patří mezi druhy ohrožené podle shora citované 

vyhlášky MŽP. Pro jeho označení je použito vžitější synonymum. V této souvislosti nutno upozornit, 

že autor Karel Kubát ve svém Klíči ke květeně České republiky (Praha 2002) uvádí název hořec 

tolitovitý (Centiana asclepiadea). 

 

Zařazení zkoumané plochy do fytogeografického systému: 

Fytogeografická oblast :  mesofyticum 

Fytogeografický obvod :  Karpatské mezofyticum 

Fytogeografický okres :   č. 99 Moravskoslezské Beskydy 

Fytogeografický podokres :  b) Slezské Beskydy 

Pramen: Květena ČR, Skalický in Hejný et Slavík, Praha 1988 

 

Zařazení zkoumané plochy do biogeografického systému: 

3.   Podprovincie Karpatská 

3.10                Biogeografický region Beskydský  

Pramen: Biogeografické členění České republiky, Martin Culek (editor) a kolektiv, Praha 1998 

 

Zařazení zájmové lokality do lesního vegetačního stupně: 

4 – bukový až 5 – jedlobukový lesní vegetační stupeň 

 

Inventární soupis rostlinných a živočišných druhů byl sestaven z podkladů vizuálních pozorování, 

nebo akustických šetření (ptáci). (zatím) na „zvláště chráněné druhy“, viz ustanovení § 48 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pozdějším znění (dále jen zákon), dále viz Vyhláška MŽP 

č. 395/1992 Sb., Příloha č. II. Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a Příloha č. III. Seznam zvláště 

chráněných druhů živočichů (případně směrnice EU). 

 

Oddíl: FAUNA 

Úvod do faunistického šetření lokality 

Faunistické šetření zahrnovalo nejen lokality obou sjezdovek, lesní porosty, louky a pastviny v jejich 

sousedství, ale zahrnulo také celou širší oblast – údolí obce Řeky. Šetření bylo prováděno formou 

pochůzek a přímého optického pozorování, nebo zaznamenáním pobytových znaků (stop, trusu, 

vyústění nor, nálezu uhynulých živočichů apod.). 

Přítomnost řady ptačích druhu byla zaznamenána při jarním šetření poslechem. Až překvapivě vysoký 

výskyt obojživelníků (žab) byl také zaznamenán v prvních teplých březnových dnech roku 2004, a to 

přímo ve středu obce. Řada poznatků o přítomností mnoha živočichů byla získána od pana Emila 

Stachy, který v této oblasti trvale bydlí a byl zaměstnancem Lesů České republiky.  
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Při šetření byly zaznamenány tyto druhy živočichů, kteří zde trvale žijí nebo se zde vyskytují po 

přechodnou dobu 

 

. 

Hmyz: 

křižák obecný   Araneus diadematus, (louka, okraj lesa, trvalý výskyt) 

dřebčík polní   Phyllotreta horticol, (trvalý výskyt) 

škvor obecný   Forficula auricularia (trvalý výskyt) 

klikoroh sudetský  Liparus germanus (lesní okraje, trvalý výskyt) 

okáč ječmínkový  Lasiommata maeva (louka, pastvina) 

listokaz zahradní  Phyllopertha horticola (louka, zahrady, trvalý výskyt) 

kněžice páskovaná  Graphosoma lineatum, (louka, trvalý výskyt) 

páteříček sp.   Cantharis livida (louka, zahrady, trvalý výskyt) 

včela medonosná   Apis mellifera (louka, pastvina, zahrada) 

slunéčko sedmitečné   Coccinella septempunctata (louka, pastvina, zahrady, trvalý výskyt) 

chrobák velký   Geotrupes stercorarius (les, pastvina, trvalý výskyt) 

tesařík obecný   Leptura rubra (pastvina, okraj lesa, trvalý výskyt) 

lýkožrout smrkový  Ips typographus (les, trvalý výskyt) 

chroust obecný   Melolontha melolontha (zahrady, trvalý výskyt) 

bělásek zelný   Pieris brassicae (zahrady) 

babočka paví oko  Inachis io (přelety) 

babočka admirál  Vanessa atalanta (přelety) 

čmelák zemní   Bombus terrestris (louka, pastvina, častý a trvalý výskyt) 

čmelák rolní   Bombus pascuorum (louka, pastvina, častý a trvalý výskyt) 

vosa útočná   Vespula germanica (pastvina, okraj lesa, trvalý výskyt) 

sršeň obecná    Vespa crabro (přelety) 

pestřenka pruhovaná  Episyrphus balteatus (přelety) 

drabčík císařský  Staphylinus caesareus (pastvina, trvalý výskyt) 

pestrokrovečník mravenčí  Thanasimus formicarius (les, trvalý výskyt) 

mravenec spp.   Formica spp. (na okraji lesního porostu) 

 

Měkkýši: 

plzák lesní   Arion rufus (pastvina, okraj lesa, trvalý výskyt) 

 

Obojživelníci: 

skokan hnědý   Rana temporaria (pozorován, hojný, pastvina, louka, les) 

mlok skvrnitý   Salamandra salamandra (běžný a trvalý výskyt v celé lokalitě) 



Skácel A., 2005: "SKI areál Řeka".  Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. str. 59 z 146 

ropucha obecná  Bufo bufo (pozorována, běžný a trvalý výskyt) 

ještěrka obecná  Lacerta agilis (výskyt na slunných a suchých místech na obou sjezdovkách a 

na rozdělovacích kamenitých mezích) 

kuňka ohnivá    Bombina bombina (nález několika exemplářů ve vyjetých kolejích na 

lesních cestách poblíž sjezdovek) 

 

Ptáci: 

sojka obecná   Garrulus glandarius (pozorovány přelety) 

kukačka obecná   Cuculus canorus (pozorována, slyšena, trvalý výskyt) 

strakapoud velký  Dendrocopus major (pozorován) 

holub hřivnáč   Columba palumbus  (pozorován přelet, zejména na podzim) 

střízlík obecný   Troglodytes troglodytes (pozorován, lesní okraje, trvalý výskyt) 

ťuhýk obecný   Lanius collurio (pozorován, hnízdí, trvalý výskyt) 

linduška luční   Anthus pratensis (pozorován přelet 

strnad obecný   Emberiza citrinella (pozorován, hnízdění) 

kos černý   Turdus merula (pozorován, hnízdění) 

sýkora koňadra   Parus major (pozorována, hnízdění) 

sýkora modřinka  Parus caeruelus (pozorována, hnízdění) 

hýl obecný   Pyrrhula pyrrhula (pozorován) 

káně lesní, středoevropská  Buteo buteo buteo (zaznamenán častý přelet, trvalý výskyt) 

jestřáb lesní   Accipiter gentilis (dle sdělení často zalétá a jeho předmětem zájmu je 

domácí drůbež, na které působí značné škody) 

bažant obecný   Phasianus colchicus (dle sdělení – trvalý výskyt, hnízdění) 

drozd zpěvný   Turdus philomelos (pozorován, trvalý výskyt) 

drozd kvíčala   Turdus pilaris (dle sdělení, výskyt - pozdní podzim) 

pěnice pokřovní  Sylvia curruca (dle sdělení, hnízdí) 

čáp černý   Ciconia nigra (dle sdělení, občasné přelety) 

stehlík obecný   Carduelis carduelis (dle sdělení) 

krkavec velký   Corvus corax (pozorovány časté přelety) 

 

Savci : 

ježek východní   Erinaceus concolor (louka, pastvina – trvalý výskyt) 

veverka obecná   Sciurus vulgaris (pobytové znaky, výskyt dle sdělení) 

jezevec lesní   Meles meles (dle sdělení, trvalý výskyt) 

kuna lesní   Martes martes (dle sdělení, trvalý výskyt) 

kuna skalní    Martes foina (dle sdělení je v celé lokalitě přemnožená a působí 

citelné škody na domácí drůbeži) 
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liška obecná   Vulpes vulpes (dle sdělení, trvalý výskyt) 

prase divoké   Sus scrofa (dle sdělení, trvalý výskyt) 

srnec    Capreolus capreolus (dle sdělení, trvalý výskyt) 

jelen lesní   Cervus elaphus (dle sdělení, trvalý výskyt) 

zajíc polní   Lepus europaeus (dle sdělení, trvalý výskyt) 

hraboš polní   Microtus arvalis (dle sdělení, trvalý výskyt) 

myšice křovinná  Apodemus sylvaticus (okraj lesa, trvalý výskyt) 

myš domácí   Mus musculus (zahrady, domácí objekty, trvalý výskyt) 

Pozn.: Druhy vytištěné tučně jsou předmětem zvláštní ochrany ve smyslu příslušných ustanovení 

Přílohy č. III Seznamu zvláště chráněných druhů živočichů, Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zvláště chráněné druhy: (označené v sestavených seznamech symbolem §) 

Druhy kriticky ohrožené §§§  

Druhy silně ohrožené §§  

Druhy ohrožené § 

 

Flóra: 

Druhy ohrožené § 

hořepník tolitovitý - Pneumonanthe asclepiadea (syn. hořec tolitovitý, Gentiana a.) v současné roční 

době (3.9.2005) na lokalitě velmi hojný, v plném květu, výskyt na lokalitách obou sjezdovek, na okraji 

lesa i v lese a také v nižších polohách podél cest a kamenitých mezích porostlých stromy, a to 

v mohutných trsech, nebo skupinách. Na zastíněných místech je výskyt ojedinělý (jednotlivě, nikoli 

v trsech), vzrůst zakrslejší. 

 

Fauna: 

Druhy kritický ohrožené §§§ 

zmije obecná – Vipera berus, na území obce a v jejím okolí (na sušších vyvýšených místech, 

kamenitých mezích) zejména v posledních létech hojná 

tetřev hlušec – Tetrao urogallus, velmi zřídka vídán lesním personálem ve vyšších polohách a na 

hřebenech kolem obce  

vlk – Canis lupus, v poslední zimě nalezeny stopy po několika kusech v sousedním údolí, pod 

Godulou a pod Ropičkou, kde byly nalezeny zbytky několika stržených kusů srnčí zvěře  

medvěd hnědý – Ursus arctos, byl údajně v okolí obce pozorován před cca 20 léty. V současné a v 

minulé době nebyly zjištěny v okolí obce Řeky ani pobytové znaky 

pozn.: tetřívek obecný se v horách v okolí obce nevyskytuje 
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Druhy silně ohrožené §§ 

čolek sp.- Triturus sp., je uváděn výskyt z níže položených lokalit kolem říčky Řeka a jejích přítoků, 

bez specifikace druhu 

slepýš křehký – Angius fragilis, v posledních létech z luk a pastvin obce „jakoby“ vymizel, býval 

častěji vídán na vlhkých loukách po senoseči, současný úbytek dáván za vinu čápům  

ještěrka obecná – Lacerta agilis, hojná a častá na výslunných místech pastvin i na obou sjezdovkách 

mlok skvrnitý – Salamandra salamandra, v okolních lesích poměrně hojný 

dudek chocholatý – Upupa epops, několikrát v minulosti pozorován na loukách kolem obce 

čáp černý - Ciconia nigra, v posledních létech opakovaně pozorován na loukách v okolí obce 

jeřábek lesní – Tetrastes bonasia, v lesích v okolí obce občasný výskyt a občasné hnízdění 

ledňáček říční - Alcedo althis, častý výskyt v nejbližším okolí říčky Řeka, (která je níže, ve 

Smilovicích označována jako Ropička a ústí do přiváděče) 

sýček obecný – Athene noctus, častěji slýchán, než viděn na okrajích lesů v okolí obce 

rys ostrovid – Lynx lynx, zaznamenány pouze stopy na sněhu v zimním období 

 

Druhy ohrožené § 

čmelák – Bombus spp. velmi hojný, viděn zejména v jarním období ve spodní části obou sjezdovek a 

na loukách, jako Bombus terrestris 

mravenec - Formica spp, na spodní části velké sjezdovky, na okraji lesního porostu nalezeny v květnu 

dvě kupy – mraveniště mravence lesního (Formica rufa), v okolních porostech bylo nalezeno několik 

stromů (smrků) poškozených ve spodní části datlovitými ptáky, v tomto případě se jednalo o výskyt 

mravence dřevokazného (Camponotus ligniperda) 

kuňka ohnivá (k. obecná)– Bombina bombina, nalezeno několik letošních žabek (exemplářů) v horní 

části sjezdovky ve vyjetých a vyschlých kolejích 

užovka obojková - Natrix natrix, výskyt v okolí potoka na vlhkých loukách 

brkoslav severní – Bambycilla garulus, výskyt začátkem zimy (jeřabinová stromořadí kolem silnice) 

čáp bílý – Ciconia ciconia, poměrně častý výskyt, při sběru potravy na loukách mezi obcí Řekou a 

Smilovicemi 

jestřáb lesní – Accipiter gentilis, v lokalitě nehnízdí, ale často do obce zalétá (význačný a obávaný 

predátor domácí drůbeže) 

sluka lesní – Scolopax rusticola, pozorován její výskyt při jarním tahu, výjimečně též podzimním tahu. 

Častější výskyt zaznamenán pod sedlem Javorový a v údolí Morávky. 

rorýs obecný – Apus apus, běžně viděn v obci a jejím okolí 



Skácel A., 2005: "SKI areál Řeka".  Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. str. 62 z 146 

ťuhýk obecný – Lanius collurio, viděn a pozorován ve spodní části velké sjezdovky a na dalších 

místech v obci, kde dle sdělení běžně hnízdí 

krkavec velký – Corvus corax, pozorovány přelety, opakovaně zaslechnut, dle sdělení se v okolí obce 

vyskytuje několik dvojic 

strakapoud prostřední – Dendrocopos medius, bývá viděn v obci v zimním období a v předjaří 

ořešník kropenatý – Nucifraga caryocatactes, častější výskyt v obci, v zahradách a na okraji lesních 

porostů koncem léta s výskytem dozrávajících ořechů, v ostatních  ročních dobách není zahlédnut   

veverka obecná – Sciurus vulgaris, výskyt v okolí obce, na okrajích lesů, zejména na podzim 

v zahradách s dozrávajícími ořechy a ani přemnožená kuna skalní nemá na její populaci podstatný vliv 

 

Otázkou je výskyt plcha, v zahradách a sadech obce (i v hospodářských objektech, chatách), (dle 

sdělení pana Stachy), který je častěji zahlédnut k podzimu. Nedovedl ho však blíže specifikovat (plch 

lesní Dryomys nitedula (§), plch velký Glis glis (§), nebo dokonce plch zahradní Eliomys quercinus 

(§§§) – který patří mezi kriticky ohrožené).  

 

Trvalý nebo přechodný výskyt zvláště chráněných druhů ve zkoumané lokalitě sjezdovek, 

nebo jejich bezprostředního okolí, zjištěný při prováděných průzkumech (ust. § 48 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pozdějším znění). 

 

Flóra: 

Z rostlinných taxonů se na zkoumaném území trvale vyskytuje a roste hořec tolitovitý – 

Gentiana asclepiadea (hořepník tolitovitý – Pneumonanthe asclepiadea). Tento druh hořce je 

zařazen mezi druhy ohrožené (§) podle výše citovaného zákona.  

Posuzovaný záměr nebude mít na jeho boitop negativní vliv (SKI areál je intenzivně využíván 

v zimním období). Případný transfer tohoto druhu není nutný. Zimní provoz SKI areálu 

nebude mít na rozšíření a vývoj tohoto druhu prakticky vliv. 

 

Fauna: 

Z živočišných druhů se na zkoumaném území trvale vyskytuje zmije obecná – Vipera berus, 

zařazená mezi druhy kriticky ohrožené (§§§). 

Dále se zde vyskytuje: 

Ještěrka obecná – Lacerta agilis (§§), poměrně hojná na suchých a teplých – výslunných 

místech 

mlok skvrnitý – Salamandra salamandra (§§), poměrně hojný v okolních lesích navazujících 

na obě sjezdovky.  
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Jak ještěrka obecná, tak i mlok skvrnitý se řadí mezi druhy silně ohrožené. 

čmelák – Bombus spp. (§), ve spodních částech obou sjezdovek a přilehlých luk, hojný, 

nejčastěji jako Bombus terestris 

mravenec lesní – Formica rufa (§), na okraji lesa Velké sjezdovky, jinak poměrně hojný 

kuňka ohnivá – Bobmbina bombina (§), nález několika jedinců  

ropucha obecná – Bufo bufo (§), ve spodních lučinatých částech obou sjezdovek. 

ťuhýk obecný – Lanius collurio (§), pozorován ve spodní části Velké sjezdovky 

Poměrně časté přelety v lokalitě obou sjezdovek byly zaznamenány u krkavce velkého – 

Corvus corax (§), vyskytuje se zde i v zimním období. Časté přelety krkavce velkého byly 

také pravidelně zaznamenány a pozorovány v únoru 2005 a 2006 autorem tohoto šetření 

v lokalitě Zlatník na Horní Mohelnici (obdobné horské údolí asi 8 km západně od Řeky), kde 

je rovněž několik sjezdovek s vleky a poměrně intenzivní celoroční návštěvnost. Dle sdělení 

místních obyvatel se v této lokalitě Zlatník trvale vyskytuje několik párů a intenzivní 

návštěvnost je neruší, ani neomezuje.  

Občasné přelety byly zaznamenány u jestřába lesního – Accipiter gentilis (§) a rorýse 

obecného – Apus apus (§). 

Posuzovaný záměr nebude mít na výskyt těchto živočišných druhů negativní vliv, nutno 

zdůraznit, že SKI areál je intenzivně využíván zejména v zimním období a pozorované 

živočišné druhy se zde až na výjimky zdržují v letním období. Celoročně zaznamenány pouze 

přelety krkavce velkého a jestřába lesního. 

 

C.II.5. Chráněné části p řírody, zonace CHKO Beskydy, prvky ÚSES 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability: 

Územím obce Řeka prochází lokální biokoridory č. 3 lokální biokoridor „Ropice“ a č. 1-2 

„Gutský vršek – Šindelka“, které tvoří lesní porosty mimo intravilán obce Řeka. Podél toku 

Ropičanka (Řeka) není veden  žádný prvek systému ekologické stability krajiny. V přímém 

dosahu investičního záměru "SKI areál Řeka" se vyskytuje pouze biokoridor č. 3. Tento 

biokoridor však nebude plánovanou výstavbou ani modernizací sportovního areálu dotčen. 

Vedení prvků ÚSES je znázorněno v příloze č. 5 v územním plánu obce Řeka, lokalizace 

regionálních a nadregionálních prvků ÚSES leží mimo dosah investičního záměru "SKI areál 

Řeka". 

 

Zvláště chráněná území a zonace CHKO Beskydy: 
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V bezprostředním dosahu areálu "SKI areál Řeka" se nenalézají zvláště chráněná území typu 

PR, PP, NPR, NPP. Situace je řešena vedením hranice II. zóny ochrany CHKO Beskydy, 

která zabírá vrchní část velké sjezdařské dráhy. Podrobnější údaje jsou uvedeny v mapových 

přílohách, kde jsou znázorněna stanoviště, která jsou předmětem ochrany podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění. Součástí těchto území je i systém Natura 2000, 

kterému je věnována zvláštní pozornost a autorizované hodnocení.  

Na území obce Řeka se nachází jak CHKO Beskydy tak CHOPAV Beskydy (chráněná  oblast 

přirozené akumulace vod). 

Ani ve větší vzdálenosti od investičního táměru "SKI areál Řeka" se zvláště chráněná území 

v údolí toku Ropičanky nevyskytují  

 

Uvedené prvky nebudou investičním záměrem dotčeny, plochy projektovaného investičního 

záměru "SKI areál Řeka" leží na okraji CHOPAV Beskydy, na pomezí II. a III. zóny CHKO 

Beskydy, způsob a rozsah investičního záměru byl upraven podle požadavků na ochranu 

přírody a krajiny. Jiné územní limity tohoto druhu se v lokalitě neuplatňují. 

 

C.II.6. Ekosystémy 

Na zájmové ploše celého areálu se nacházejí tyto ekosystémy : 

1. Ekosystém louky nebo pastviny (vlastní plocha sjezdových drah)  
2. Ekosystém horského nesmíšeného jehličnatého lesa (oblast v okolí dopravních 

zařízení) 
3. Ekosystém acidofilních bučin (vymezené systémem Natura 2000) 
4. Oblast suťových lesů (oblast horní části velké sjezdové dráhy) 

Tyto ekosystémy obsahují jak nepůvodní struktury s antropickým vlivem, tak přírodně vysoce 

hodnocené ekosystémy, které jsou předmětem zvláštní ochrany podle složkových zákonů 

(zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů), včetně 

ekosystémů, které jsou chráněny podle práva evropských společenství. 

 

Plocha, která bude dotčena výslednou variantou investičního záměru "SKI areál Řeka", 

obsahuje v principu dva typy ekosystémů: ekosystém smrkové monokultury různého stáří a 

ekosystém obhospodařované louky.   

Lesní ekosystém je tvořen hospodářským lesem, kde jsou pěstební zásahy prováděny 

v souladu s lesním hospodářským plánem. Porostní mapa v oblasti investičního záměru "SKI 

areál Řeka" je součástí příloh tohoto dokumentu. Druhým typem ekosystému je ekosystém 

udržované louky ve vlastní ploše malé sjezdařské dráhy. Tento ekosystém je uměle udržován 
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celoročními zásahy tak, aby byl schopen odolávat rekreační zátěži. Tomu odpovídá  

i spektrum druhů, které se na tomto biotopu vyskytují. Vzhledem k relativně malému sklonu 

svahu není lokalita ohrožena erozí. Díky vysoké přirozené vitalitě tohoto ekosystému a 

dostatečné míře samoobnovy není na této lokalitě prováděno dosévání travního semene a 

louka si zachovává polopřirozený charakter. Tomuto stavu bude odpovídat i plocha rozšířené 

malé sjezdové dráhy po odlesnění a uvedení odlesněné plochy do biologicky stabilního stavu. 

 

C.II.7. Krajina  

Obytná funkce a hospodářské využití půdy a zejména lesů bylo v obci Řeka původním 

důvodem prvotního osídlení a dlouhá léta jediným přetrvávajícím důvodem již z dob 

středověku. Rekreační význam obce Řeka se začal uplatňovat hlavně ve 2. polovině 20. 

století, kdy byla v této obci vystavěna sjezdová dráha, která doznala značné obliby díky její 

náročnosti a dopravní dostupnosti z Třince a Frýdku - Místku. V současné době je rekreace 

(letní i zimní) v obci provozována podstatně méně než odpovídá potenciálu této lokality. 

Navrhovaný záměr "SKI areál Řeka"  by mohl tuto rekreační funkci příznivě ovlivnit a 

zejména v zimním období zvýšit turistický ruch.  

Plocha lyžařského areálu "SKI areál Řeka" je obklopena velkým plošným celkem přírodních 

ekosystémů lesního charakteru s vysokou přírodovědnou i ekologickou hodnotou. Zároveň 

navazuje na antropogenní ekosystémy v okolí, které jsou typické pro osídlenou část obce 

Řeka. 

Z hlediska hodnocení krajiny se jedná o hornatinu s převažujícím porostem smrkové 

monokultury, avšak se značným podílem acidofilních bučin. Tato stanoviště jsou v nivě řeky 

Ropičanky a v blízkosti sídel střídána pasekami a plochami trvalých travních porostů, které 

vystupují v některých místech relativně vysoko do hor. Orograficky je terén modelován 

především tokem Ropičanka (Řeka), malá sjezdařská dráha leží v bočním údolí. Tím se liší i 

expozice obou lokalit. Z hlediska krajinářského je nutno krajinu hodnotit jako ekologicky 

cennou, relativně málo narušenou oblast, která tvoří pásmo chránící nejcennější části Beskyd, 

v nejvyšších partiích "SKI areál Řeka" do těchto partií zasahuje, avšak neprojevují se známky 

negativního rozrušování těchto ekosystémů ani narušení krajinného rázu. Proto je potřebné 

chránit tuto oblast před devastací a násilnými změnami a uchovávat její současný krajinný ráz 

a harmonii krajiny jako celku. Vzhledem k poloze na okrajové části Beskyd však je tato oblast 

vhodnou pro využití rekreačního potenciálu krajiny za podmínky způsobu hospodaření, který 

zajistí, že zvýšený rekreační tlak nebude příčinou poškozování chráněných částí přírody. 
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Rázu krajiny a charakteru podnebí je přizpůsobena i tradiční architektura a v současné době je 

moderním a podporovaným trendem i nově stavěné objekty stylizovat do podoby podobné 

tradiční valašské architektuře. Vzhledem k tomu, že se jedná o hodnotnou oblast Beskyd, má 

vybudování "SKI areál Řeka" potenciál i v možnosti dotváření charakteru krajiny 

entropickými prvky. V současné době se trend využívání tradičních architektonických prvků 

v obci Řeka již projevuje. 

 

C.II.8. Obyvatelstvo 

Území obce má rozlohu cca 13,5 km2. Je odhadováno, že ročně navštíví obec okolo 6 tisíc 

turistů za účelem denní zimní rekreace (odhad činí 400 osob během víkendového dne při 

sezóně 15 týdnů a 50% výskytu vhodných dnů pro rekreaci). Na katastru obce se nachází řada 

individuálních rekreačních chat a větších rekreačních středisek, z nichž některá jsou mimo 

provoz. Obec Řeka má v současné době 456 stálých obyvatel, obec je historicky osídlena od 

17. století. Obyvatelé jsou zaměstnáni především v oboru lesnictví a v dřevařském průmyslu. 

Rozvoj cestovního ruchu a rekreace poskytne občanům Řeka širší nabídku nejen primárních 

pracovních míst, ale i sekundární oživení ekonomiky.  

C.II.9. Hmotný majetek 

Hmotný majetek nebude investičním záměrem "SKI areál Řeka" dotčen. 

C.II.10. Kulturní památky 

Celostátně chráněné kulturní památky se v obci Řeka ani v její blízkosti nenalézají, objekty 

v tomto smyslu významné se nalézají až mimo oblast údolí toku Řeka 

Archeologické památky ani jiné objekty významné jako pozůstatky dřívějšího kulturního 

dědictví se na zájmové ploše nebo v jejím bezprostředním okolí nevyskytují. 

 

C III. Celkové hodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 

z hlediska jeho únosného zatížení 

Kvalitu životního prostředí v lokalitě "SKI areál Řeka" a v jeho okolí je možno hodnotit jako 

vysokou, odpovídající blízkosti sídelních celků v horském prostředí Beskyd. Tato kvalita 

prostředí se odvíjí od charakteru jeho jednotlivých složek, které mají v této oblasti Beskyd 

míru znečištění prakticky na úrovni pozadí. Jedná se především o kvalitu povrchové vody a 
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kvalitu ovzduší, které nejsou ovlivněny masivním průmyslovým znečištěním, když v lokalitě 

Řeka je nutno možnost přenosu znečištění z blízkého Třince vzít v úvahu.  

Celkově proto kvalitu prostředí v oblasti investičního záměru "SKI areál Řeka" ovlivňují 

především drobné lokální zdroje znečištění a v případě ovzduší dálkový přenos škodlivin 

z Třinecka a dopravní vlivy, především místní. Doprava probíhá po koncové komunikaci a 

představuje ji především doprava osobní místního charakteru, v zimním období k ní přibývá 

doprava lyžařů do "SKI areál Řeka". 

Po stránce přírodní se jedná o lokalitu, kdy na "SKI areál Řeka" navazují rozsáhlé plochy 

přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů. Jednotlivé biotopy na lokalitě a v jejím okolí 

jsou vysoce vitální a spontánně kolonizují i opuštěné antropogenní prvky v prostředí, kde 

vytvářejí společenstva odpovídající charakteru biotopu a stadiu ekologické sukcese.  

Z hlediska krajinářského se jedná o území s vysokou krajinotvornou hodnotou. Životní 

prostředí v obci Řeka je možno ocenit jako velmi kvalitní po stránce kvality povrchové vody, 

atmosféry i po stránce přítomnosti přírodních prvků v okolí. Oblast spadá do III. zóny 

ochrany přírody CHKO Beskydy, ve vrcholových partiích přechází do oblasti II. zóny.  

Podle hlavních složek prostředí je možno lokalitu hodnotit následovně: 

Ovzduší 

Stav ovzduší je v této lokalitě díky plynofikaci obce před cca 5 lety poměrně kvalitní. 

Průměrné denní koncentrace SO2 se pohybují vesměs pod hodnotou 10 ug/m3. Průměrné 

denní koncentrace NOx dosahují  hodnoty 30 ug/m3. 

Voda a půda 

Povrchová voda (řeka Ropičanka) je dobré kvality, znečištění je minimální. Dobrou kvalitu 

vody indikuje řada přítomných organismů náročných na čistotu vody, počínaje korýši, konče 

rybami a ptáky. Kvalita podzemní vody je v zpracovávaném území obvykle na úrovni, která 

umožňuje její bezproblémové použití jako zdroje pitné vody. 

Příroda a krajina 

V blízkosti "SKI areál Řeka" se vyskytují chráněné biotopy podle národních i mezinárodních 

předpisů pro ochranu přírody a krajiny. Na zájmové ploše pro rozšíření "SKI areál Řeka"  

dojde ke kácení dřevin rostoucích na okraji smrkového lesa nebo křovin v horní části zájmové 

plochy, kde by měla být umístěna horní stanice vleku na malé sjezdařské dráze. Stávající 

prvky ÚSES v této části Beskyd plní své funkce a nejsou antropogenní činností výrazně 

poznamenány. Případnou realizací výsledné verze investičního záměru "SKI areál Řeka" 

záměru jejich funkce nebude omezena. 
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Lesní těžba bude provedena formou těžby mimořádné, odhad těžby činí 600m3 dřeva z plochy 

2ha, do značné míry byla tato těžba již provedena.  

 

Životní prostředí je ve zkoumané lokalitě dobré kvality, poškození antropogenní činností je 

málo patrné, zástavba rodinnými domky je mezernatá. Zdejší krajina již dnes plní řadu 

důležitých – vedlejších funkcí, jako je poměrně intenzivní letní a zimní rekreace bez zjevných 

známek poškození. Významné jsou také její funkce ekologické a její význam jako stanoviště 

pro výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Současné zatížení území se v obci Řeka projevuje celoročně a je svázáno s lokálními vlivy 

malého dosahu, především v zemědělsky a sídelně využívané nivě toku Ropičanka, event. 

s lokální dopravou. Antropogenní vlivy se však soustřeďují především v bezprostředním okolí 

zdrojů škodlivin a širší okolí zůstává doposud bez patrných negativních vlivů. Z tohoto 

důvodu je možné vyvodit závěr, že obec Řeka na svém katastru disponuje využitelným 

potenciálem jak po stránce environmentální tak po stránce rekreačních kapacit. Vzhledem 

k rozsahu a charakteru investiční akce je možno konstatovat, že záměr "SKI areál Řeka" 

v definitivní variantě řešení svou realizací ani provozem nepřesáhne únosné zatížení území 

v hodnocené oblasti. Předpokladem pro naplnění tohoto tvrzení je však respektování 

podmínek provozu, stanovených Správou CHKO Beskydy.  

 

Část D. Komplexní charakteristika a hodnocení 

vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

D I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru a odhad jejich 

velikosti a významnosti 

D I.1. Vlivy na obyvatelstvo v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 

Investiční záměry vždy řeší problém investora a vlivy na veřejné zdraví se projevují jako 

důsledek realizace investičního záměru. Tyto vlivy mohou být kladné i záporné. Hodnocení 

zdravotních rizik zpracovává především záporné vlivy kontaminace prostředí pomocí 

exaktních metod s využitím toxikologických a ekotoxikologických metod hodnocení vlivů na 

veřejné zdraví je širší pojem a zahrnuje jak případná rizika tak i pozitivní vlivy realizace 

investičního záměru, neboť vyřešení jednoho problému s sebou obvykle nese i navýšení 
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kontaminace či rizikovosti v jiných oblastech. Důraz se proto klade především na 

komplexnost hodnocení a kvalitu vstupních dat. 

 

Přehled potenciálních záporných vlivů. 

Potenciální záporné vlivy na obyvatelstvo se modernizací a rozšířením služeb "SKI areál 

Řeka" nemohou prakticky projevit, neboť se podstatně nezmění podmínky pro vyšší 

návštěvnost obce. Díky vyššímu počtu parkovacích míst se sice do oblasti v zimní sezóně 

během víkendů soustředí vyšší počet osob, ale budou to především osoby, které v současné 

době míří na jiné lyžařsky využívané lokality v blízkém okolí a osoby, které budou v obci 

Řeka ubytované. V sumě se tedy nezmění ani imisní situace Beskyd ani se nezvýší riziko 

úrazů např. v důsledku kolizí na svahu, pouze dojde k jejich prostorovému přerozdělení a 

soustředění v okrajové části Beskyd. 

Hodnocení zdravotních rizik je prováděno metodikou US EPA a z ní odvozenou metodikou 

podle SZÚ Praha ve čtyřech postupných krocích: 

1. hodnocení nebezpečnosti  

2. vztah dávky a odpovědi 

3. hodnocení expozice  

4. hodnocení zdravotního rizika  

Ad 1. Hodnocení nebezpečnosti zahrnuje stanovení faktorů, které mohou být potenciálním 

nositelem rizika pro veřejné zdraví. V případě "SKI areál Řeka" jsou to atmosférické imise 

spojené s dopravou osob do areálu během jeho provozu – NO2 a benzen a hluk jako fyzikální 

škodlivina.  

Ad 2. Hodnocení vztahu mezi dávkou a odpovědí je postaveno především na výsledcích 

epidemiologických studií a toxikologických testů na zvířatech a lidech. Jejich cílem je 

stanovení bezpečných limitních intenzit, případně koncentrací škodlivin, které nepředstavují 

pro většinu populace riziko poškození zdravotního stavu. Ve stručnosti je možno hodnotit 

limitní hodnoty pro chráněný venkovní prostor bez použití korekcí jako bezpečné z hlediska 

ochrany veřejného zdraví.  

Pro chemické škodliviny jsou odvozeny dva modely působení – bezprahový (stochastické – 

rakovinné působení) a prahový (systémové působení). Limity pro ochranu veřejného zdraví 

jsou stanoveny na úrovni tzv. společensky přijatelné míry rizika, protože  

- v současné době je globální znečištění prostředí takové, že k nulovému riziku není 

možno dospět požadavkem na kvalitu složek prostředí, škodliviny jsou dnes 

všudypřítomné 
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- požadavek sanačních prací na nulovou kontaminaci některými škodlivinami je 

neřešitelný technicky i ekonomicky 

- i v přírodním prostředí, nedotčeném lidskou civilizací, se vyskytují některé škodliviny 

a mohou vstupovat do exponovaného lidského organismu buď přímo nebo 

prostřednictvím potřebního řetězce 

Ad 3. Hodnocení expozice zakládá základní předpoklad, že škodlivina se může projevit svým 

vlivem na veřejné zdraví pouze, pokud dojde k jejímu kontaktu s cílovým organismem a 

s cílovým orgánem, kde se může projevit její škodlivost. Pokud nedojde k expozici, je 

zdravotní riziko nulové – neprojeví se vlivem na veřejné zdraví. Způsob expozice je stanoven 

pomocí tzv. expozičních scénářů – buď standardních nebo vytvořených pro konkrétní situaci.  

V principu existují cesty vstupu: 

- inhalace (vdechnutí) 

- ingesce (jídlem, pitím) 

- dermální expozice (kontaktem při dotyku, koupání atd.) 

Přenos škodliviny může být přímý nebo zprostředkovaný, expozici je možno zabránit i 

v případě, že se škodlivina v prostředí vyskytuje – například technickými ochrannými 

prostředky. Podle míry expozice a použitého expozičního scénáře, které zohledňují způsob 

chování exponovaných osoba míru jejich ochrany, vstupuje s určitou frekvencí do těla 

exponovaného organismu určitá dávka škodliviny. 

Vyjímkou je působení fyzikálních škodlivin, které může být lokální nebo celotělové – 

například působení hluku a vibrací. 

Ad 4. Charakterizace rizika hodnotí, jestli jsou naplněny podmínky pro výskyt poškození 

zdravotního stavu exponované populace a do jaké míry je možno očekávat výskyt zdravotních 

problémů fyzického nebo psychického stavu nebo pocit obtěžování. Chemické škodliviny 

v prostředí jsou hodnoceny pomocí tzv. HQ – Hazard Quotientu, který umožňuje sčítání vlivů 

škodlivin, které mají stejný mechanismus a cílový orgán působení (a tedy i stejný projev 

zdravotních symptomů poškození zdravotního stavu), jejich součtem vznikne HI (hazard 

index). Jako významná je uvažována hodnota HQ≥0,5, hodnota HQ≥1,0 indikují již reálné 

riziko poškození zdravotního stavu exponované populace. U stochasticky působících 

škodlivin je jako společensky přijatelná míra rizika považována v USA a v současné době i 

v Evropě a v ČR ILCR=E-06. ILCR (Individual Lifetime Cancer Risk, individuální hodnota 

rakovinného rizika) na této hodnotě představuje riziko vzniku jednoho případu rakovinného 

bujení na 1 milion exponovaných obyvatel za očekávanou dobu života – v současné době je to 

70 let. Pro některé škodliviny je na této úrovni stanovena tzv. jednotka rakovinného rizika – 
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UCR. Například pro benzen tato jednotka dosahuje hodnotu UCR = 5,95E-06 [ug/m3] -1. 

uvedená škodlivina však je charakterizována rozpětím hodnoty UCR a navíc vykazuje i 

systémové škodlivé působení, což hodnocení zdravotního rizika poněkud komplikuje.  

  

V podmínkách investiční akce "SKI areál Řeka" splňují imise hlučnosti pro noční i pro 

denní dobu platné limity a nepředstavují riziko poškození somatického stavu ani riziko 

obtěžování hlukem (bližší hodnoty imisí hlučnosti viz Suk, 2006).  

Imisní příspěvky chemických škodlivin  a jejich zdravotní riziko jsou soustředěny v tab. 14. 

hodnoty HQ i hodnota ILCR nezakládají podmínky pro poškození veřejného zdraví.  

 

Tab. 14: Očekávané imisní koncentrace chemických škodlivin na lokalitě a jejich zdravotní 

riziko 

Škodlivina Ref. 
bod 

Současné 
pozadí 

(rok/hod) 

Očekávané imise 
Cílový stav, 
krátkodobé 

maximum, ug/m3 

Platný limit 
(rok/hod) 

Míra 
příspěvku 

zdravotního 
rizika (HQ) 

Míra 
příspěvku 

zdravotního 
rizika ILCR 

1 14,4/51,0 0,000632 40/200 0,00000316  

N
O

2 

max 14,4/51,0 0,001471 40/200 Max. 0,000007  

1 0,2 0,000552 5/-  0,00011 3,2E-9 

B
en

ze
n 

max 0,2 0,001166 5/- 0,000233 6,8E-09 

Jak je z údajů v tab. 14 patrné, potenciální vlivy na veřejné zdraví se nemohou projevit a 

číselné vyjádření zdravotního rizika je pouze v oblasti teoretické a prakticky neprokazatelné.  

 

Přehled potenciálních kladných vlivů. 

Potenciální kladné vlivy se uplatní především zlepšením technické a kulturní vybavenosti 

obce Řeka a zvýšením její atraktivity pro rekreanty díky nabídce zimních sportovních aktivit 

v místě. Díky charakteru vybavení a technologie lyžařských dopravních zařízení je zajištěna i 

odpovídající bezpečnost provozu a přiměřené čekací doby na spodních stanicích vleků. Pro 

trvale bydlící obyvatele obce Řeka je možno pozitivní vlivy zamýšlené investice nalézt v 

možnosti nabídky služeb uživatelům lyžařských svahů a posílením možnosti ekonomického 

využití rekreačního potenciálu obce, kde v současné době je relativně úzké spektrum nabídky 

pracovních příležitostí. Nepřímý kladný vliv představuje i stabilizace a regulace pobytu 
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zimních návštěvníků Beskyd v oblastech, kde je z hlediska ochrany přírody tato aktivita 

přijatelná. Obec Řeka je z tohoto hlediska strategicky velmi výhodně položena a do budoucna 

jistě dojde i k ocenění přítomnosti a snadné dostupnosti ploch chráněných systémem Natura 

2000 klientelou rekreantů s potřebou využívání zázemí přímo v obci Řeka. 

 

D I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vzhledem k využívání lokality a způsobu provozování lyžařského "SKI areál Řeka" není 

riziko ovlivnění ovzduší a klimatu významným faktorem a projeví se pouze během zimní 

sezóny jako důsledek využívání nově budovaného parkoviště.  

Vlivy během výstavby projektovaného "SKI areál Řeka" budou krátkodobé a odehrají se 

většinou mimo oblast, ve které by mohlo dojít k expozici obyvatel. Mýcení lesa a zemní práce 

budou spojeny se zvýšenou prašností, dovoz a montáž technologie se projeví dopravními 

imisemi. Vzhledem k odhadované dopravní intenzitě, krátké době potřebné pro provedení 

prací a odlehlosti lokality od obydlených oblastí však zpracovatel oznámení nepovažuje za 

potřebné provádět výpočet imisní zátěže z dopravy v průběhu výstavby.  

Maximální intenzita osobní automobilové dopravy během zimní sezóny je limitována počtem 

parkovacích míst na současném parkovišti v blízkosti spodní stanice velké sjezdařské dráhy a 

pravděpodobnou mírou obměny návštěvníků využívajících toto parkoviště. Počet parkovacích  

míst na této lokalitě je 80. K této parkovací ploše, která je využívána celoročně, bude 

dobudováno parkoviště pouze pro zimní sezónu v blízkosti malé sjezdařské dráhy s počtem  

116 stání pouze pro osobní automobily. Intenzita využití parkoviště bude plná pouze během 

víkendových dnů, pro všední dny je uvažováno vytížení parkoviště cca 20%. Bližší údaje a 

imisní charakteristika lokality jsou uvedeny v rozptylové studii dopravních emisí z tohoto 

zdroje. Během provozu "SKI areál Řeka". Jiný zdroj znečištění atmosféry nebyl uvažován, 

v rozptylové studii byl porovnán současný stav zatížení ovzduší a očekávaný stav za 

předpokladu naplnění modelu příjezdu, odjezdu automobilů z parkovacích ploch během zimní 

sezóny. 

Během provozu Ski areálu bude využívána sněhová rolba, která bude operovat v ploše 

sjezdařských drah. Její úkol bude úprava plochy a rozhrnování sněhových muld. Předpokládá 

se rozpětí jízd 1 – 3 denně, během celé sezóny je možno počítat s  průměrnou frekvencí 2 x 

týdně. Hlavní těžiště lyžařského využití areálu spočívá ve víkendových dnech, úprava dráhy 

bude prováděna podle potřeby, především po větších sněhových srážkách a po intenzivně 

využívaných lyžařských dnech. Odhad počtu úprav trati činí při předpokladu provozu areálu 
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max. 16 týdnů/rok (předpokládaná délka lyžařské sezóny ve "SKI areál Řeka" činí max. 120 

dnů), tj. nejvýše 35 jízd, přičemž nebude nutné při každé jízdě upravovat celý svah. K této 

činnosti přibude nutnost úpravy parkovacích ploch pro návštěvníky. Tato činnost předpokládá 

cca 2 provozní hodiny týdně, celkem max. 35 hodin během zimní sezóny. Vzhledem 

k řídkosti tohoto jevu a předpokladu, že úpravy budou prováděny mimo dobu výskytu 

návštěvníků v "SKI areál Řeka", není nutno provádět výpočetní model emisí pohybu sněhové 

rolby při úpravě plochy jako samostatnou položku rozptylové studie.  

Tab. 15 uvádí na základě výsledků rozptylové studie (Skácel, 2006, v příloze „Oznámení“) 

modelovaná maxima imisních příspěvků NO2 a benzenu  

 

Tab. 15: Imisní příspěvky cílového stavu realizace záměru "SKI areál Řeka" – dopravní vlivy 

Škodlivina Ref. 
bod 

Současné 
pozadí 

(rok/hod) 

Očekávané imise 
Cílový stav, 
krátkodobé 

maximum, ug/m3 

Očekávaná 
hodnota 

Platný 
imisní 
limit 

(rok/hod) 
1 14,4/51,0 0,000632 40/200 

N
O

2 

max 14,4/51,0 0,001471 40/200 

1 0,2 0,000552 5/-  

B
en

ze
n 

max 0,2 0,001166 

S
ou
če

t p
ře

dc
ho

zí
ch

 d
vo

u 
sl

ou
pc
ů

 

5/- 

Očekávané imisní příspěvky jsou pro obě modelované škodliviny v rovině teoretické, 

prakticky není možno tento vliv prokázat a vyvolaná dopravní zátěž se během provozu "SKI 

areál Řeka" na kvalitě atmosféry neprojeví. 

 

D I.3. Vlivy na hlukovou situaci 

Provoz zařízení může být potenciálně zdrojem hluku ze tří zdrojů: 

a) hluk v průběhu výstavby a mýcení lesního porostu 

b) hluk produkovaný vlastním zařízením vleku a jeho provozováním areálu 

c) hluk produkovaný návštěvníky 

Produkce hluku tvořená provozem vlastního lyžařského areálu bude mít sezónní charakter, 

soustředěný do zimního období. 

Pro hodnocení vlivů hlučnosti byla zpracována hluková studie (Suk, 2006, v příloze 

„Oznámení“). Tato studie byla zpracována ve fázi investičního záměru "SKI areál Řeka" ve 



Skácel A., 2005: "SKI areál Řeka".  Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. str. 74 z 146 

větším rozsahu. Investiční záměr byl upraven a jeho rozsah byl zmenšen a podmínky, za 

kterých budou hlukové imise provozu "SKI areál Řeka" splňovat požadavky platných 

předpisů, již aktuální verze projektu zahrnuje.  

 

Výsledky hlukové studie platí za následujících předpokladů: 

1. Provoz vleků lanovky a sjezdových tratí bude pouze v denní době 
2. Stavební práce budou prováděny v době 07.00 hod – 21.00 hodin. 
3. Úprava sjezdových tratí a umělé zasněžování bude prováděno v denní době 
4. V noční době mohou být v provozu  současně v provozu 2 sněhová děla umístěná 

v horní části každé sjezdovky. Umělý sníh musí být ve spodní části sjezdovek 
dopraven na potřebná místa rolbou. 

Dle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, § 12, odst. 2, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb  se stanoví 

součtem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční 

dobu a místo podle přílohy č. 6. 

-  korekce  + 5 dB ...... dopravní hluk 

   +10 dB .....  provádění stavebních prací 

- 10 dB ...... noční doba 

 

Na základě výsledků hlukové studie lze konstatovat, že vlivem  výstavby a provozu 

lyžařských vleků a sedačkové lanovky v lyžařském areálu Řeka, v chráněném  venkovním 

prostoru a v chráněném  venkovním prostoru staveb , definovaném v souladu s   § 30, odst.3) 

zákona 258/2000 Sb.: 

 a) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny dopravního hluku  v  

denní době. 

b) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních 

zdrojů v období výstavby v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

c) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních 

zdrojů v cílovém stavu v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

d) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních 

zdrojů v cílovém stavu v nejhlučnější hodině v noční době. 

Je tedy možno konstatovat, že hlučnost provozu "SKI areál Řeka" bude za podmínek 

provozního řádu a vyloučení provozu v nočních hodinách (22.00 – 06.00 hod) splňovat 

podmínky, které jsou stanoveny naším právním řádem pro ochranu obyvatel před negativními 

vlivy hluku a vibrací. 
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D I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Plochy využívané pro lyžařské aktivity se mohou jako rizikové plochy ovlivňující kvalitu 

povrchové vody projevit především v souvislosti s vlivy vodní eroze. Riziko tohoto 

negativního vlivu bylo v provozovaném "SKI areál Řeka" prověřeno při místním terénním 

šetření a byla pořízena fotodokumentace této plochy i budoucí plochy sjezdové dráhy "SKI 

areál Řeka", která je zatím součástí lesního porostu. Jak prokázala dokumentace provedená 

v kritickém období na konci lyžařské sezóny v předjaří i v podzimním období, k projevům 

vodní eroze nedochází v nepřiměřené míře, která by ohrožovala stabilitu lokality z hlediska 

odnosu splavenin i z hlediska stability travního společenstva.   

 

Hydraulické ovlivnění povrchových vod je možno uvažovat pouze v souvislosti s tokem 

Ropičanka (Řeka). Z něj bude odebírána voda pro účely zasněžování ze dvou odběrových 

míst a do tohoto toku se bude po tání sněhu voda z opět vracet. Je sice možno teoreticky 

předpokládat, že látkový koloběh vody se poněkud pozmění a přemění ve výpar z povrchu 

plochy, transpiraci vegetací a zásak do půdy, uvedené jevy však představují dotaci vody do 

okolních ekosystémů, které tím nebudou poškozeny. Jediný kritický požadavek, který musí 

být při této činnosti zajištěn, je zajištění minimálního průtoku Q330 v toku Ropičanka v celém 

jejím podélném profilu. Zajištění tohoto požadavku je z hlediska nakládání s povrchovou 

vodou prioritní a má přednost před požadavkem na výrobu technického sněhu. Hydraulické 

ovlivnění toku Ropičanka jako zdroje technologické vody pro "SKI areál Řeka" okamžitým 

odběrem vody za obvyklých průtokových poměrů nebude významné vzhledem k dostatečné 

vodnosti tohoto vodního zdroje. 

Vlivy odpadní vody produkované "SKI areál Řeka" budou omezeny projektovanými ČOV, 

které budou pro obě části "SKI areál Řeka" stejného typu, využívající technologii biodisků. 

Pro obě čistírny byly spočítány jejich kapacity tak, aby kapacitou vyhovovaly návštěvnosti 

částí areálu. Vypouštěné vyčištěné odpadní vody svým zbytkovým znečištěním nezvýší 

neúměrně na základě zpracované směšovací rovnice jakost vody v toku Ropičanka. 

Navrhované ČOV jsou provozně spolehlivé, event. havarijní stav bude řešen v rámci 

vodoprávního řízení. Podzemní vody nejsou rizikem havárie ohroženy, parkovací plocha 

v blízkosti malé sjezdové dráhy je navržena na travnatém podkladu. Bude využívána pouze 

v zimním období, zpevnění bude zajištěno zatravňovacími prefabrikáty (dlaždicemi).  
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D I.5. Vlivy na p ůdu 

Současná výměra lesní půdy se změní v důsledku odlesnění plochy na lokalitě malá sjezdová 

dráha v rozsahu cca 2,09 ha, plocha užívaná pro "SKI areál Řeka" se na této lokalitě se zvětší 

na 5,5 ha. Na lokalitě velká sjezdová dráha je očekávaný výsledný stav a charakter půdy 

celého areálu bude shodný se stavem ploch využívaných pro lyžařskou rekreaci na lokalitě 

v současnosti. Erozní vlivy se nepředpokládají a opatření tohoto druhu nebudou nutná. 

Ačkoliv hodnocená lokalita malá sjezdová dráha leží mimo oblast prudkých svahů a ani 

plocha současné malé sjezdařské dráhy neobsahuje až na výjimky prudší sklony, je nutno 

problematice potenciální vodní eroze věnovat pozornost, zvláště v období konce lyžařské 

sezóny, kdy může dojít k narušení celistvosti a kompaktnosti svrchního drnu a tím o obnažení 

rozvolněných vrstev půdy, náchylných k erozi. V podstatně vyšší míře to platí pro lokalitu 

velká sjezdová dráha, která je mnohem sklonitější. Jak bylo zjištěno již při terénní obchůzce, 

lyžařsky využívané svahy nevykazují při současném způsobu a intenzitě lyžařského využívání 

známky neúměrného erozního narušení. Vodní erozi proto není nutno považovat za významný 

plošný zdroj znečištění povrchové vody a pokud bude včas stabilizován svah sjezdové dráhy 

v místě odlesnění a stavby nového vleku, není nutno se obávat odnosu splavenin z lokality ani 

v budoucnosti. 

D I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Investiční záměr "SKI areál Řeka" neovlivní horninové prostředí, neboť uvažovaný investiční 

zásah je pouze povrchového charakteru a do podloží nebudou vnášeny žádné škodliviny. 

Při odlesňování a vlastní realizaci výstavby bude nutné brát v úvazu riziko vzniku vodní a 

větrné eroze. Lze doporučit rychlou biologickou sanaci suťového pokryvu a minimální 

technické zásahy, aby nedošlo k sesouvání a pohybům půdy. Z tohoto hlediska se jeví 

odlesnění pro prodloužení trati malé sjezdařské dráhy jako přijatelné. 

D I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Hlavní vlivy na flóru budou na budoucím rozšíření "SKI areál Řeka" uplatněny v průběhu 

výstavby jako důsledek přeměny lesního biotopu na biotop luční. Na ploše určené pro 

přeměnu však nebyl zjištěn charakter vegetace, který by takto pojatému investičnímu záměru 

bránil. Zásahem dojde k rozšíření lučního biotopu. Jak ukazuje situace na současné ploše 

malé sjezdové dráhy, tento typ biotopu je dostatečně stabilní a lyžařské využívání lokality 

neohrožuje ani biodiverzitu ani vitalitu ekosystému a jeho okolí. Jak bylo při terénním 
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průzkumu dokumentováno, plochy nejsou poškozovány lyžařským využíváním lokality nad 

únosnou míru. 

Oblast ekotonu (přechod mezi lesem a trvalým travním porostem) bude na lokalitě malá 

sjezdařská dráha posunuta do vyšších poloh na novou hranici mezi lučním a lesním 

ekosystémem a bude mít větší plochu díky delšímu obvodu sjezdové lyžařské dráhy. 

V průběhu trvalého provozu se vlivy na faunu a flóru mohou uplatňovat pouze 

v bezprostředním okolí "SKI areál Řeka", neboť vlivy rekreačního sjezdového lyžování jsou 

omezeny prakticky pouze na plochu sjezdovky. Umělé zasněžování pravděpodobně posune 

nástup jarního aspektu oproti současnému stavu, ale trvalá sněhová pokrývka po celé zimní 

období bude plnit zároveň ochrannou funkci proti např. vymrzání travního porostu. Tání 

sněhu bude zároveň představovat dodatečnou vodní dotací pro luční společenstvo v období 

jarního rozvoje.  

Otevřené plochy lučních ekosystémů poskytují již v současné době potravní zdroj pro lovnou 

zvěř („vysoká“ – srnec, jelen, z dalších druhů např. zajíc). Tyto druhy živočichů již 

v současné době navštěvují otevřená zatravněná prostranství, která poskytují bohatší potravní 

nabídku ve srovnání s hospodářským lesem tvořeným smrkovou monokulturou. Přímý 

omezující vliv "SKI areál Řeka" v podobě, ve které byl po diskusích a úpravách projektu 

předložen, na faunu, hlavně na velké šelmy a ovlivnění myslivecky významných druhů se 

vzhledem k jejich pohyblivosti a rozlehlosti jejich areálu neočekává, emise hluku a světla 

budou během provozu "SKI areál Řeka" minimalizovány. 

Dočasné vynětí plochy "SKI areál Řeka" z LPF na budoucí rozšířené lyžařské ploše (na dobu 

30 let) vyloučí nebo podstatně omezí na tvorbu přírodních zdrojů, které jsou vázány na lesní 

společenstva. Jedná se o produkční i mimoprodukční funkce lesa. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o obnovitelný přírodní zdroj, není uvedené omezení nevratné a v případě změny 

podmínek je vyňatá plocha konvertibilní zpět na lesní půdní fond (LPF). Tento přístup je 

v souladu s požadavky na ochranu přírody při zavádění principů trvale udržitelného rozvoje. 

Popsaná situace proto není v zásadním rozporu se zájmy ochrany přírody a vzhledem 

k plošnému rozsahu okolních lesnicky využívaných ploch se jedná o nepatrný zásah. Zvláště 

chráněná území nebudou realizací investičního záměru "SKI areál Řeka" dotčena, negativní 

vliv na systém Natura 2000 byl autorizovanou osobou vyloučen. Z tohoto důvodu není nutno 

považovat tento faktor za limitující pro realizaci investičního záměru.  

Možnost zásahu do současného lesního ekosystému, který umožní realizaci investičního 

záměru, byla s lesním závodem již s kladným výsledkem prodiskutována v průběhu přípravy 

investičního záměru. 
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D I.8. Vlivy na krajinu 

Krajinný ráz nebude zamýšlenou investiční akcí "SKI areál Řeka" ovlivněn. Plocha lokality je 

již v tradičně využívána k zimní lyžařské aktivitě, způsob obhospodařování plochy areálu se 

osvědčil a bude uplatněn i na nově využívané ploše po rozšíření a úpravě malé sjezdařské 

dráhy i při stavbě nových dopravních lyžařských zařízení, která budou kopírovat současnou 

stopu stávajících dopravních zařízení. Krajinný ráz Beskyd zahrnuje i plochy využívané jako 

trvalé travní porosty, takže uvedená plocha nepůsobí v krajině cizorodě, i když je umístěna na 

svahu, který je z některých částí obce Řeka pohledově exponovaným místem. Plocha je 

viditelná z oblasti příjezdu do horní části údolí Ropičanky a naopak poskytne návštěvníkovi 

této lokality rozhled do dalekého okolí směrem k Třinci. 

V souvislosti s ochranou krajinného rázu je potřebné zajistit konzultaci vnějšího 

architektonického řešení navrhovaných staveb a jejich umístění v krajině se Správou CHKO 

Beskydy. 

D I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V oblasti se nevyskytují kulturní památky, které by mohly být dotčeny realizací investičního 

záměru. 

D I.10. Rozsah vliv ů vzhledem k k zasaženému území a populaci 

Plocha leží na rozhraní II. a III. zóny ochrany CHKO Beskydy, po jednáních s orgány 

ochrany přírody a úpravě investičního záměru "SKI areál Řeka" je plánovaný zásah přípustný 

i z hlediska ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že v lesním biotopu určeném pro mýcení se 

jedná věkově a jakostně o porosty, které je možno odtěžit, nejsou proti investičnímu záměru 

námitky ani ze strany hospodářského využívání ploch. 

Rozsah kácení a vyjmutí LPF je vzhledem k celkové ploše porostních ploch v okolí 

minimální, úprava projektu zajistila, že nebudou negativně dotčeny porosty, které jsou 

předmětem ochrany systému Natura 2000. Realizace "SKI areál Řeka" nenaruší při 

zamýšleném rozsahu celistvost a funkčnost lesního komplexu ani funkčnost ekosystémů v 

okolí. Za daných terénních podmínek, způsobu využívání lokality a způsobu ochrany přírody 

však lze očekávat, že plocha "SKI areál Řeka" nebude již dále rozšiřována a projekt 

představuje cílový stav. Další investiční záměry mohou být zaměřeny na dobudování 

infrastruktury "SKI areál Řeka" bez jeho plošného rozšiřování. Tyto záměry však nejsou 

předmětem posuzování v tomto Oznámení vlivů na životní prostředí. 
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Populace obce Řeka nebude modernizační výstavbou "SKI areál Řeka" negativně dotčena – 

základní životní podmínky stálých obyvatel zůstanou pravděpodobně nezměněny s výjimkou 

posílení ekonomických a rekreačních možností v místě jejich bydliště. Při provozu "SKI areál 

Řeka"  se počítá s podporou využití ubytovacích kapacit v obci, takže ani příliv krátkodobě 

ubytované populace nebude rizikovým faktorem, který by změnil současné podmínky života 

místní populace v obci Řeka. V celkovém odhadu výsledných vlivů, včetně sociálně 

ekonomických, se očekává převaha kladných důsledků provozu ski areálu, spočívající ve 

zvýšené bezpečnosti sportovců, vyšší atraktivitě obce Řeka pro zimní rekreaci a využití 

rekreačního potenciálu území zlepšením nabídky rekreačních a ubytovacích služeb.  

D II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 

z hlediska jejich významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

Záměr realizace investičního záměru "SKI areál Řeka" svými vlivy nedosáhne hranic České 

republiky. Také většina návštěvníků pochází z přilehlých měst v ČR. Vzdálenost k hranici se 

Slovenskou republikou umožňuje spojení automobilem nebo veřejnou dopravou přes hraniční 

přejezd Jablunkov, ale zájem občanů SR o lyžování v této lokalitě se v současnosti 

nepředpokládá, mezi hranicemi ČR/SR a "SKI areál Řeka" se nachází několik lyžařských 

středisek, (například v oblasti Lomná, Bukovec), která budou pravděpodobně těmito 

návštěvníky preferována. Z toho důvodu se přeshraniční vlivy neprojeví ani nepřímým a 

následným způsobem.  

D III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 

nestandardních stavech 

Navržený projekt "SKI areál Řeka"  je zatížen pouze úzkým spektrem rizik havárií.  

Provozní rizika havárií dopravních lanových zařízení jsou poměrně vzácná a většinou 

souvisejí s nedostatky v údržbě a nedodržením provozního řádu zařízení.  

Možné havárie a nestandardní stavy se mohou projevit závadou na stavebním zařízení 

(podpěry, sloupy), závadou na pohyblivých součástech zařízení (dopravní lano). Jejich 

poškození či uvedení do nestandardního stavu se projeví výpadkem provozu zařízení, 

v případě delší odstávky se návštěvníci spontánně soustředí v blízkosti parkoviště a přemístí 

se na jiné lyžařsky využívané lokality, popřípadě ukončí svůj denní pobyt. V případě havárie 

čtyřsedačkové lanové dráhy bude postupováno v souladu s havarijním plánem – v případě 

výpadku elektrického proudu bude použit náhradní zdroj, který zajistí dojetí cestujících do 

stanice. V případě mechanické poruchy bude provedena záchrana cestujících do 2 hodin od 
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poruchy. Zařízení lanovky je technicky jištěno proti samovolnému zpětnému posunu 

dopravního mechanismu v případě výpadku elektrické energie. 

Pro prevenci havárie budou prováděny pravidelné bezpečnostní a protipožární prověrky, 

kontrolní jízdy vleků a lanovky a pravidelná údržba podle ustanovení provozního řádu 

zařízení, provedené kontrolní úkony a revize budou zaznamenávány do provozního deníku. 

Porucha zařízení nepředstavuje z tohoto důvodu environmentální riziko.  

Riziko úrazů návštěvníků bude minimalizováno pomocí informačních tabulí v "SKI areál 

Řeka", vymezením plochy vyčleněné pro lyžování a usměrněním pohybu návštěvníků 

v prostoru sjezdových drah pomocí plastových přenosných plotů. Pro případ úrazu bude 

zajištěno spojení s horskou službou pro zásah na svahu a místnost pro dočasné umístění 

pacienta před jeho převozem k lékařskému ošetření. Jiná zdravotní poškození než úrazy 

(pohmoždění, zlomeniny) se vlivem provozu "SKI areál Řeka" nepředpokládají. 

Rizika havárií v doprovodných zařízeních spočívají v dodržení technologické kázně a 

podmínek provozu především čistírny odpadních vod. Dodržení podmínek provozu ČOV je 

potřebné zajistit pro ochranu recipientu před znečištěním povrchové vody. Manipulace 

s naftou pro záložní zdroj elektrické energie bude výjimečná a nebude se lišit od plnění nádrže 

běžného vozidla. 

Poslední typ rizika spočívá v regulaci provozu na parkovacích plochách tak, aby nedocházelo 

ani k jejich znečišťování ani k dopravním kolizím. Opatření tohoto druhu jsou v kompetenci 

provozovatele parkovišť. Současné parkoviště je provozováno obecním úřadem, nově 

projektovaná parkovací plocha bude provozována investorem, event. bude zajištěn stejný 

způsob provozování jako na současném parkovišti. 

 

D IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů 

Opatření pro omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí lze formulovat podle fáze 

projektu, kdy budou použita: 

a) opatření v průběhu přípravy investičního záměru 

- technologické vybavení areálu bude provedeno na základě výběrového řízení, mezi 

výběrovými kriterii budou i kriteria ochrany životního prostředí – především hluku 

- při zpracovávání realizačního projektu bude brán zřetel na ochranu svahu malé 

sjezdové dráhy z hlediska jeho erozní stabilizace  
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- při návrhu architektonického řešení obslužných a doprovodných objektů "SKI areál 

Řeka" budou respektována stanoviska orgánů ochrany přírody  

- pro zajištění odběru vody pro výrobu technického sněhu bude zahájeno vodoprávní 

řízení s vodohospodářským orgánem za účasti správce toku Ropičanka, stejně tak 

proběhne vodoprávní řízení i pro vypouštění odpadních vod 

- projekt bude konzultován s orgány ochrany přírody a se správci vodních toků i 

z hlediska ochrany a stabilizace břehů toku Ropičanka při stavebních pracech 

- přeložka komunikace v oblasti spodní stanice vleku velké sjezdové dráhy bude 

zajištěna s ohledem na potenciální vodní erozi narušeného svahu 

- je nutno uvážit časový harmonogram prací tak, aby umožnil základní stabilizaci 

společenstva na odlesněném svahu 

- součástí projektu bude i plán ozelenění a stabilizace odlesněných částí "SKI areál 

Řeka"  

- realizace obslužných objektů bude zohledňovat i potřebu jejich začlenění do krajiny, 

ozelenění jejich okolí a nutnost provádění údržby 

b) opatření v průběhu výstavby investičního záměru 

- zahájení odlesňovacích prací bude směrováno buď do období vegetačního klidu nebo 

do II. poloviny léta 

- organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlučné práce a práce spojené 

s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu 

- doprava materiálu do prostoru budoucího "SKI areál Řeka" bude zajištěna podle 

projektu – pomocí nákladních automobilů, event. provedení montážních prací pomocí 

vrtulníku 

- hlučné práce budou prováděny v denní době a po nejkratší možnou dobu, během 

víkendů nebudou hlučné práce prováděny 

- na dotčených plochách bude prováděna údržba zeleně tak, aby byl svah před zimní 

sezónou stabilizován 

- bude zajištěna údržba odlesněné části areálu obdobným způsobem jako je prováděna 

údržba již provozované sjezdařské dráhy 

- odlesňovací práce a práce na ozelenění "SKI areál Řeka" budou prováděny s ohledem 

na omezení erozních jevů – budou respektovány klimatické podmínky 

c) opatření v průběhu provozu investičního záměru 
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- v případě stížností nebo na základně požadavku orgánu ochrany přírody bude 

zajištěno proměření hlučnosti "SKI areál Řeka" v imisních oblastech – obytných 

zónách obce Řeka i v oblastech pro víkendovou rekreaci v blízkosti areálu 

- reprodukce hudby bude soustředěna poblíž spodních stanic areálu 

- údržba technologických zařízení areálu bude prováděna odbornou firmou která zajistí i 

odvoz vzniklého odpadu jako oprávněná osoba 

- provozní řád zařízení zajistí, aby obyvatelé obce Řela nebyli nadmíru obtěžováni 

provozem – například večerním lyžováním, dopravou apod. 

- výroba technického sněhu neohrozí minimální průtoky Q330 toků v odběrových 

profilech, což bude zajištěno technickým řešením odběrového místa, v případě 

nedostatku vody v tocích platí preference vodohospodářských zájmů. Kontrolu tohoto 

bodu navrhne vodohospodářský orgán 

- provozovatel zajistí dostatečnou sněhovou pokrývku v provozovaných místech ski 

areálu 

- případný výskyt erozních jevů nabude ošetřen a narušená místa budou stabilizována  

- v případě nedostatku sněhu na lyžařských svazích nebo nemožnosti zajistit souvislou 

pokrývku bude provoz zařízení omezen nebo přerušen 

- budou respektována provozní omezení požadovaná orgánem ochrany přírody – provoz 

dopravních zařízení pouze během zimní sezóny, večerní lyžování pouze na malé 

sjezdařské dráze, na velké sjezdařské dráze vyloučení nočního osvětlení a směrování 

návštěvníků do spodních částí sjezdových drah pro minimalizaci rizika negativního 

působení na předměty ochrany v systému Natura 2000 

D V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 

předpokladů při hodnocení vlivů 

V lokalitě zamýšlené pro realizaci projektu "SKI areál Řeka" nebyl doposud proveden 

systematický biologický průzkum. Tento průzkum byl proveden právě pro potřebu znalosti 

biologického stavu lokality z hlediska přípustnosti zamýšleného investičního záměru. 

V průběhu prací byly využity i údaje získané při konzultacích s pracovníky orgánů 

zainteresovaných na odhadu pravděpodobných vlivů akce na životní prostředí, byly využity 

dostupné údaje z oblasti vodního hospodářství, ochrany přírody – především výsledky 

programu Natura 2000, údaje orgánů územního rozvoje a plánování. Pro hodnocení lokality 

byla provedena terénní šetření na místě a byla provedena fotografická dokumentace ploch 

současně provozovaných pro zimní lyžařskou rekreaci i plochy budoucího rozšíření "SKI 
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areál Řeka" a dokumentován stav v průběhu zimní sezóny i během vegetačního období dvou 

sezón. 

Uvedené údaje byly použity i při úvodním porovnání možných variant řešení, z nichž byla po 

inzultacích s orgány ochrany přírody a na základě autorizovaného posouzení vlivu 

investičního záměru na předměty ochrany přírody v systému Natura 2000 vypracována 

výsledná varianta. Tato varianta je s ohledem na požadavky ochrany přírody, lesního 

hospodářství a  s ohledem na technické možnosti řešení nekonfliktní a jeví se v současné době 

jako optimální. Její nákres je uveden v příloze č. 5 tohoto dokumentu. 

Pro posouzení technické realizovatelnosti investičního záměru "SKI areál Řeka" byl použit 

údaj o vodnosti toku Ropičanka, která bude zdrojem vody pro výrobu technického sněhu, byl 

proveden výpočet pravděpodobného ředicího poměru za garantovaného sanačního průtoku 

v toku Ropičanka pro odhad potenciálního ovlivnění  kvality vody recipientu po zaústění 

vyčištěné odpadní vody z čistíren odpadní vody "SKI areál Řeka".  

Imise hlučnosti byly posouzeny pomocí výpočtu na základě referenční hlučnosti používaných 

mechanismů a známé vzdálenosti pracovního prostoru těchto mechanismů od imisních lokalit 

s trvalým i přechodným (např. rekreačním) výskytem obyvatel. Imise hlukové zátěže jsou 

zpracovány pomocí propočtů předpokládané expozice. Získané údaje neposkytují důvod pro 

zpracování hlukové studie v této fázi zpracování projektu. 

Imisní situace vlivem dopravy návštěvníků byla posouzena na základě rozptylové studie, 

která je zpracována s použitím oficiální metodiky schválené MŽP. Pro porovnání s imisní 

situací byly použity oficiální údaje ČHMÚ ze stanice automatického imisního monitoringu ze 

stanice na Bílém Kříži, která je svou polohou i charakterem zdrojů znečištění ovzduší velmi 

blízká obci Řeka na jejím horním konci v blízkosti "SKI areál Řeka".  
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D VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se 

vyskytly při zpracovávání oznámení 

Neurčitosti zpracování Oznámení spočívaly na počátku prací především v nedostatku dat a 

konkrétních údajů o lokalitě, která bude dotčena rozšířením a modernizací "SKI areál Řeka". 

Tyto nedostatky byly nahrazeny fotografickou dokumentací průběhu dvou sezón a terénními 

pracemi, které byly pro dokumentaci biologického stavu na ploše "SKI areál Řeka" a v jeho 

okolí provedeny. Použití analogií s obdobnými investičními záměry na blízkých lokalitách a 

bylo v tomto případě nemožné, neboť navržený investiční záměr se dotýká lokalit, které jsou 

předmětem ochrany systému Natura 2000.  

Dalšími zdroji informací byly konzultace na lesním podniku Lesy ČR, závod Ostravice a 

odborné porady s místostarostou obce Řeka, který je profesně zaměřen na lesní hospodářství. 

Při dokumentaci byla zachycena i situace v "SKI areál Řeka" na konci lyžařské sezóny, která 

je pro většinu lyžařských svahů kritická pokud jde o výskyt erozních jevů. Stav lyžařského 

areálu "SKI areál Řeka" byl monitorován i během sezóny a bylo ověřeno, že vlivem využívání 

svahu pro lyžařské účely nedochází k devastaci plochy, ale naopak jeho obhospodařování 

zajišťuje biotopové  podmínky pro výskyt specifické flóry, charakteristické pro louky v této 

oblasti Beskyd. 

Nejistoty spočívající v nedostatku dat o hlukové situaci nejsou z hlediska ochrany zdraví 

obyvatel významné, neboť lokalita v horní části údolí toku Ropičanka je již tradičně lyžařsky 

využívána a provozována a z hlediska obtěžování hlukem nejsou vznášeny stížnosti. Do 

budoucna bude areál na této lokalitě posílen o parkoviště v blízkosti malé sjezdovky a o 

výrobu technického sněhu. Podle provedených výpočtů a dosavadních zkušeností však tyto 

provozy nebudou zdrojem nepřiměřeného hluku. Malá sjezdařská dráha je dostatečně 
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vzdálena od oblasti s trvalým bydlením v obci Řeka, ochrana před nadměrnou hlučností bude 

zajištěna vzdáleností provozovaných aktivit od exponované populace a časovým 

harmonogramem prováděných prací na údržbě lyžařského svahu a parkovací plochy. 

Nejistoty spočívající v charakteru emisí byly hodnoceny na základě úvahy o intenzitě a 

frekvenci prací a provozovaných činností. Pro zpracování studie šíření emisí z dopravy 

z parkovací plochy malé sjezdařské dráhy byly použity standardní postupy schválené naší 

legislativou a oficiální údaje ČHMÚ charakterizující kvalitu atmosféry.  

Budoucí osvětlení "SKI areál Řeka" nebylo speciálně hodnoceno, neboť pro světelné 

znečištění doposud neexistuje příslušná vyhláška. Vzhledem k požadavku orgánu ochrany 

přírody na omezení světelného znečištění však bude realizováno vybavení pro večerní 

lyžování pouze na malé sjezdařské dráze. 

 

Část E. Porovnání variant řešení záměru  
Investorský záměr je technicky po konzultacích se Správou CHKO Beskydy a 

provozovatelem lesního hospodářství rozvíjen dále jako jednovariantní rozčleněný do etap.  

Lokalitní varianty nebyly uvažovány, neboť se jedná o využití již využívaných lokalit 

současného "SKI areál Řeka" v katastru obce Řeka a využití sousedících ploch.  

Porovnání variant však prošlo vývojem pokud jde o varianty topologické a varianty 

technologické. Další variantní posouzení je možné srovnáním oproti „nulové variantě“, tedy 

ponechání současné situace bez investičního záměru.  

Zamýšlený rozsah a způsob modernizace "SKI areál Řeka" prošel několika stadii, která byla 

postupně projednávána s orgánem ochrany přírody – Správou CHKO Beskydy. Postupně byl 

opuštěn záměr výstavby „černé“ sjezdařské dráhy, záměr rozšíření i současného parkoviště. 

Díky nutnosti respektování požadavků na ochranu systému Natura 2000 byl projekt upraven a 

sjezdařské dráhy budou propojeny pomocí svážných cest. Díky menšímu plošnému rozšíření 

"SKI areál Řeka" byla upravena i velikost parkovací plochy v blízkosti malé sjezdové dráhy 

na přibližně polovinu původního záměru.  

 

Důsledky realizace navržené investice se na životním prostředí projeví ve fázi výstavby i ve 

fázi provozu "SKI areál Řeka". Uvedené vlivy budou způsobeny především blízkostí obydlí u 

průjezdové komunikace přes obec Řeka a nutností průjezdů a dopravního využití této jediné 

komunikace v obci. Dopravní vlivy jsou však na základě dosavadních zkušeností 

preventabilní, jejich vliv je možné omezit organizačním, event. technickým opatřením, vlivy 
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v období výstavby budou pouze krátkodobé a budou realizovány ve vhodném časovém 

harmonogramu s ohledem na klimatické podmínky. Vzhledem k prováděným konzultacím se 

zástupci orgánů ochrany přírody a se zástupci lesní správy je možno řešenou výslednou 

variantu investičního záměru "SKI areál Řeka" označit jako přijatelnou. 

 

Vzhledem k tomu, že lyžařský areál je zaměřen na sjezdové lyžování, nepředpokládá se 

rozšíření plošného dosahu antropického tlaku mimo vlastní areál, přívodní komunikace a 

oblast doprovodného zázemí (občerstvení, skiservis apod.). Podle obvyklých zkušeností se 

sjezdařští lyžaři v malé míře vyskytují ve vzdálenosti do 20 m od sjezdové plochy, místa ve 

vzdálenosti nad 50 m od sjezdové plochy již nejsou fyzickým pohybem sjezdových lyžařů 

dotčeny. Dosah ve větších vzdálenostech mohou představovat imise hluku z provozu výroby 

technického sněhu a z údržby sjezdových tratí. Nabídkou služeb budou lyžaři směřováni tak, 

aby se ve vyšších partiích "SKI areál Řeka" vyskytovali pouze po dobu potřebnou pro 

dosažení horní stanice dopravního zařízení a sjezd k technickému a sociálnímu zázemí. 

Potenciální negativní vlivy lyžařského využívání svahu velké sjezdařské dráhy s relativně 

vysokým sklonem budou ošetřeny pomocí výroby dostatečného množství technického sněhu a 

v případě jeho nedostatku i omezením nebo zastavením provozu na lyžařských lokalitách. 

Tyto okolnosti budou zohledněny v podmínkách provozu "SKI areál Řeka" v provozním řádu, 

který musí projít příslušným schvalovacím řízením. 

 

Technologické varianty jsou doposud otevřeny. Jako přípustné z hlediska ochrany přírody i 

vlivů na životní prostředí se jeví obě zvažované varianty dopravního zařízení na velké 

sjezdařské dráze – pozemní lyžařský vlek i čtyřsedačková lanová dráha. Pro obě varianty platí 

omezení provozu na zimní sezónu, v zajišťování provozu a údržby má každá varianta své 

přednosti i zápory. Z hlediska účelu a vlivu na životní prostředí jsou za podmínky pouze 

zimního provozu obě varianty rovnocenné. Jejich volba bude proto věcí ekonomické rozvahy 

a věcí rozhodnutí investora. 

 

Nulová varianta řešení projektu "SKI areál Řeka" představuje nepřímé negativní ovlivnění 

kvality prostředí tím, že zimní rekreanti využívají více sousedních lyžařských středisek, kde 

nalézají modernější zařízení a širší nabídku služeb. Nevyužití rekreačního potenciálu v obci 

Řeka se projevuje i na sociálním a ekonomickém životě obce, kde jsou již v současnosti 

neprovozovaná rekreační zařízení. Opoždění nebo odmítnutí investic v oblasti cestovního 

ruchu se pravděpodobně projeví i dalším zaostáváním v oblasti ekonomického zázemí obce a 



Skácel A., 2005: "SKI areál Řeka".  Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. str. 87 z 146 

postupným přesunem zimních hostů do jiných sportovních areálu v lokalitách, které poskytují 

vyšší standard zimního sportovního vyžití. 

Prokazatelné zlepšení environmentální situace se však nerealizací investiční akce "SKI areál 

Řeka" nedá očekávat. Naopak, žádoucím z pohledu investora i obecního úřadu Řeka je 

zachování rekreační návštěvnosti v obci a zajištění ekonomických prostředků pro rentabilitu 

stávajících sportovních i ubytovacích kapacit v obci. 

 

Část F. Závěr 
Na základě posouzení pravděpodobných vlivů investiční akce "SKI areál Řeka" je možno 

učinit následující závěry: 

- plocha investičního záměru a celého zařízení "SKI areál Řeka" leží ve III. zóně 
ochrany CHKO Beskydy, výše položené části ve II. zóně, lokalita je součástí chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod Beskydy  

- rozšíření plochy sjezdové dráhy je spojeno s jejím částečným odlesněním v ploše 2,09 
ha a dočasným vynětím této plochy z LPF na dobu 30 let  

- vlastní odlesnění zamýšlené plochy je z hlediska ochranářského a lesnického možné a 
z hlediska technického realizovatelné. Těžební odhad činí 600m3 dřevní hmoty 
z plochy 2 ha, do značné míry již byla tato těžba provedena  

- pro realizaci modernizačního záměru byla na základě vstupních konzultací s orgány 
ochrany přírody vybrána a upravena definitivní varianta řešení, která nebude mít 
negativní vliv na předměty ochrany v systému Natura 2000 

- projekt i vlastní realizace investičního záměru zahrnou i úpravu plochy obou 
lyžařských sjezdových drah pro jejich stabilizaci před zahájením lyžařské sezóny 

- součástí výstavby akce "SKI areál Řeka" je výstavba provozního zázemí, komunální 
odpadní vody z provozu na obou lokalitách budou čištěny pomocí místních čistíren 
odpadních vod v souladu s požadavky platné legislativy a vzhledem k charakteru 
recipientů těchto vyčištěných odpadních vod, obě části areálu předpokládají 
maximální okamžitá návštěvnost cca 450 osob  

- investiční záměr předpokládá i modernizaci dopravního zařízení – na malé sjezdařské 
dráze pouze „kotva“, na velké sjezdařské dráze variantně „kotva“ nebo čtyřsedadlová 
lanovka, která bude provozována pouze v zimní sezóně 

- vlivy emisí a hluku budou s ohledem na okolí dostatečně nízké, vlastní stavební práce 
budou prováděny v období přijatelném pro ochranu vegetace 

- dieselagregát jako záložní zdroj pro výrobu elektrické energie za havarijního stavu 
zařízení bude uložen v ochranné nepropustné vaně, ochrana okolí před kontaminací 
prostředí ropnými látkami je zajištěna jejím objemem, který bude větší než kapacita 
provozní náplně PHM, včetně zásoby nafty v objemu 25l (konev). Použití tohoto 
zdroje energie bude výjimečné, pouze pro případ havarijního stavu 

- parkoviště u malé sjezdařské dráhy o kapacitě 116 parkovacích míst bude zdrojem 
dopravních emisí, které jsou na základě rozptylové studie z hlediska imisního pro 
danou lokalitu přijatelné 

- pro budoucí provoz "SKI areál Řeka" je se Správou CHKO Beskydy předběžně 
projednán způsob provozování "SKI areál Řeka" s ohledem na ochranu lokalit (EVL a 
PO) v systému Natura 2000 
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- plocha současného parkoviště není součástí projektu, kapacita této parkovací plochy 
nebude změněna 

- při realizaci stavby i při provozování areálu bude chráněno přírodní prostředí i veřejné 
zdraví 

- plocha malé sjezdařské dráhy v oblasti jejího rozšíření odlesněním není ohrožena 
vodní erozí, způsob jejího využívání i ošetřování během vegetační sezóny bude stejný 
jako hospodaření na současné ploše malé sjezdařské dráhy, které se dlouhodobě 
osvědčilo 

- použití technického sněhu prodlouží využitelnost "SKI areál Řeka" pro lyžařské účely, 
environmentální vlivy zasněžování se projeví m.j. i ochranou vegetace v průběhu 
zimní sezóny a zvýšením vodní dotace v předjarním a jarním období  

- úprava sjezdařských drah a přemísťování sněhu bude prováděno pomocí rolby 
s předpokladem průměrného využití 2 x týdně 

- záměr předpokládá i působení kladných vlivů především v oblasti ekonomické, provoz 
"SKI areál Řeka" využije stávající lůžkovou kapacitu rekreačních zařízení, provoz 
areálu bude nabízet doplňkové služby včetně celoročního ubytování o kapacitě 53 míst 

- přeshraniční vlivy provozu areálu nejsou předpokládány 
Lokalizace investičního záměru bude uvedena do souladu s územním plánem obce Řeka, 

pokud bude projednán proces EIA s kladným výsledkem (tj se závěrem, že investiční záměr 

"SKI areál Řeka" nebude mít nepřiměřené negativní vlivy na životní prostředí). S realizací 

záměru v definitivní verzi souhlasí i autorizovaná osoba pro systém Natura 2000. 

Realizace investičního záměru "SKI areál Řeka" ve výsledné verzi, která nebude mít 

negativní vliv na předměty ochrany systému Natura 2000 přispěje k podpoře zimní rekreace 

v obci Řeka a v celé části tohoto regionu Beskyd. 

 

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí 

netechnického charakteru 

"SKI areál Řeka"  

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., (dále pouze „zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí“) v platném změní, v rozsahu přílohy č. 4. 

Projekt "SKI areál Řeka" je investičním záměrem, který má jako hlavní cíl podporu využití 

rekreačního potenciálu v obci Řeka pro zimní rekreaci. V této obci, která disponuje 

nevyužitou ubytovací kapacitou, se v současnosti provozují tradičně využívané lyžařské vleky 

a sjezdařské dráhy, které vzhledem k jejich věku a k zvyšující se nabídce a kvalitě služeb 

v okolí potřebují provést modernizaci a celý "SKI areál Řeka" potřebuje koncepční řešení 

pohybu lyžařů.  
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Cílem investičního záměru je využití již využívaných lyžařských sjezdařských drah, které 

budou propojeny pomocí svážných cest a malá sjezdařská dráha bude prodloužena porostem 

smrkové monokultury, aby dosáhla k uvedené lesní komunikaci. Technicky bude lyžařské 

zařízení po modernizaci tvořeno na velké sjezdařské dráze variantně vlekem nebo 4 

sedačkovou lanovou dráhou, provozovanou pouze v zimním období. V blízkosti spodní 

stanice dopravního zařízení budou na obou sjezdařských drahách objekty technického zázemí, 

na velké sjezdařské dráze s možností ubytování pro 53 osob. Lyžařské svahy budou vybaveny 

zařízením pro výrobu technického sněhu a malá sjezdařská dráha i osvětlením pro večerní 

lyžování. Pitná voda bude odebírána z obecního vodovodu, technologická voda ze dvou 

odběrných objektů na řece Ropičanka, vzdálených cca 500m. Odpadní voda bude 

zneškodněna pomocí ČOV, zaústění vyčištěné odpadní vody nezpůsobí významnou změnu 

jakosti vody v recipientu Ropičanka (Řeka). Veřejnost bude využívat pro dopravu do "SKI 

areál Řeka" stávající parkoviště umístěné na konečné stanici autobusové linky a nově 

budované parkoviště v blízkosti spodní stanice malé sjezdařské dráhy o kapacitě 116 míst pro 

osobní vozidla. Pro jejich emise byla zpracována studie rozptylu škodlivin. Hlučnost dopravy 

ani zařízení nebude při řádném provozování zařízení významným faktorem, který by 

obtěžoval okolní populaci obyvatel. Ta je tvořena převážně vlastníky okolních rekreačních 

nemovitostí. Hlučnost stavby zařízení i jejího provozu je možno regulovat tak, aby dotčení 

obyvatelé v okolí nebyli rušeni nad přípustnou míru.  

"SKI areál Řeka" leží v oblasti chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. o ohraně přírody a 

krajiny v platném znění a nebylo možno v první fázi projektování vyloučit vliv investičního 

záměru na předměty ochrany Natura 2000. Proto probíhala jednání a podle požadavků 

autorizované osoby pro oblasti Natura 2000 v konzultacích orgánem ochrany přírody byla 

vypracována definitivní varianta řešení projektu "SKI areál Řeka", která negativní vlivy na 

systém Natura mít nebude. Zároveň byly formulovány podmínky provozování "SKI areál 

Řeka", aby nedocházelo k narušování chráněných území. 

 

Negativní vlivy stavby "SKI areál Řeka" mohou spočívat v riziku odběru vody za nízkého 

vodního stavu v toku Ropičanka. Dodržení podmínek odběru bude zajištěno technickým 

řešení odběrného objektu a bude kontrolováno vodohospodářským orgánem. Další riziko 

spočívá ve vyšší návštěvnosti lokalit, návštěvníci se budou díky organizaci "SKI areál Řeka" 

zdržovat především v nižších partiích, v chráněných oblastech se budou vyskytovat po 

nejnutnější dobu. Tím bude zajištěno, že rekreační tlak se v těchto místech oproti současnému 

stavu významně nezvýší. Pozitivní očekávané vlivy navrhované investice naopak zajistí 
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menší riziko kolize ve spodní části velké sjezdařské dráhy přeložkou místní komunikace a 

posílení možnosti tohoto tradičně využívaného zimního lyžařského střediska i do 

budoucnosti. Na obou lyžařsky využívaných svazích bude posílena vodní dotace pro vegetaci 

v jarním období, pocházející z výroby technického sněhu. Nejvýznamnějšími riziky pro 

životní prostředí a obyvatele jsou emise hluku a riziko vodní eroze. Oba tyto faktory je na 

v okolí "SKI areál Řeka" možno kontrolovat pro ochranu životního prostředí i pro zajištění 

souladu imisí hluku s požadavky platné legislativy. 

Stavba přepokládá mýcení lesního porostu v ploše 2,09 ha, stavbu čerpacích stanic pro výrobu 

technického sněhu, poháněcích jednotek a podpěr dopravních lan, stabilizaci nově vzniklé 

bezlesé plochy areálu. Plocha areálu odpovídá odhadované návštěvnosti a kapacitě 

parkovacích míst.  

Areál se nachází na hranici II. a III. zóny ochrany CHKO Beskydy a v CHOPAV Beskydy 

(chráněná oblast přirozené akumulace vod), jeho lokalizace na hranici velkoplošného 

chráněného území nebrání zamýšlenému využití vytvořené definitivní varianty řešení "SKI 

areál Řeka".  

Na základě odhadu vlivů investičního záměru "SKI areál Řeka" na životní prostředí je možno 

usoudit, že realizace investičního záměru je z hlediska ochrany životního prostředí přijatelná 

při zachování způsobu provozování, který je doposud uplatňován a uplatnění podmínek 

provozování stanovených orgánem ochrany přírody. Tato lokalita je již v současnosti 

využívána pro lyžování bez výrazných negativních vlivů na životní prostředí či veřejné zdraví 

obyvatel i návštěvníků. Nejsou také známy stížnosti ani další okolnosti, které by vylučovaly 

realizaci investičního záměru.  

Celkově je možno konstatovat, že pravděpodobné vlivy "SKI areál Řeka" budou na lokalitě 

přijatelné za podmínky dodržení provozního řádu celého zařízení. Eventuální varianty řešení 

byly projektantem a investorem se zainteresovanými stranami projednávány průběžně, proto 

byla technicky rozpracována pouze výsledná varianta řešení investičního záměru s možností 

volby varianty technologické – stavba 4 sedačkové lanové dráhy nebo pozemního lyžařského 

vleku. Z hlediska vlivů na životní prostředí a přijatelnosti na lokalitě jsou obě tyto varianty za 

při splnění kompenzačních opatření pro ochranu systému Natura 2000 (především dodržení 

pouze zimního provozu) rovnocenné, a každá má své kladné i záporné stránky. Pro ochranu 

životního prostředí v CHKO Beskydy a především předmětů ochrany Natura 2000 je však 

nutno v průběhu jednotlivých fází přípravy a realizace investičního záměru respektovat 

opatření a podmínky uvedené v příslušné kapitole Oznámení (D IV.). 
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Výstavba sportovního areálu "SKI areál Řeka" neovlivní v hodnocené variantě 

technického a lokalitního řešení negativně dotčenou oblast a ni prvky, které jsou 

předmětem ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Odběry vody pro výrobu 

technického sněhu budou prováděny pouze tak, aby byl zajištěn minimální průtok 

v odběrových profilech toku Ropičanka v místě odběru. Odpadní splaškové vody budou 

likvidovány v lokálních ČOV a při vypouštění předčištěných vod do recipientů budou 

dodrženy minimální ředící poměry. Emise hluku a dopravní emise z provozu parkoviště na 

u malé sjezdařské dráhy nebudou zhoršovat kvalitu dotčených složek ŽP nad únosnou 

míru. Realizace navrhovaného investičního záměru "SKI areál Řeka" v každém případě 

přispěje k podpoře zimní rekreace v obci Řeka a k podpoře sociálního i ekonomického stavu 

v celé obci. Realizace záměru představuje vhodné využití rekreačního potenciálu této oblasti 

Beskyd při respektování požadavků na ochranu přírody a krajiny v této oblasti, včetně 

objektů, které jsou součástí systému Natura 2000. 

Za navržených podmínek výstavby a provozu "SKI areál Řeka" jsou krajina i chráněné 

částí přírody schopny nové antropické zatížení akceptovat, aniž by byly výrazně narušeny 

jejich současné funkce. 

 

 

Datum zpracování oznámení:  

10. květen 2006 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na 

zpracování dokumentace:   

RNDr. Alexander Skácel, CSc., Průkopnická 24, 70030 Ostrava 

Tel. 777 674 897, e-mail: skacel.alex@seznam.cz 

Podpis zpracovatele dokumentace: 

 

 

 

Část H. Přílohy 
1. Mapová situace lokality a situování investičního záměru v širším okolí "SKI areál 
Řeka" 

2. Mapový výřez lokality – VÚC Beskydy 
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3. Mapový výřez lokality – generel infrastruktury cestovního ruchu v Beskydech 

4. "SKI areál Řeka" – pohledové materiály 

5. Technické řešení záměru "SKI areál Řeka" – po definitivní úpravě projektu – varianta 
nekonfliktní s předměty ochrany Natura 2000 

6. Mapa zón ochrany CHKO Beskydy v zájmové oblasti 

7. Porostní mapa v oblasti Řeka a okolí (obec Řeka, LZ Hnojník) 

8. Postavení oblasti v systému Natura 2000 (Natura 2000, stanoviště) 

9. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací a vybraných dotčených subjektů k investičnímu 
záměru 

10. Posouzení vlivu záměru na systém NATURA 2000 (RNDr. Ivo Machar) 

11. Rozptylová studie dopravních emisí v souvislosti s provozem "SKI areál Řeka"  

12. Hluková studie provozu "SKI areál Řeka"  

13. Fotografické přílohy 

Přední stana Oznámení: pohled na zimní krajinu v okolí investičního záměru 

Foto č. 1: plocha dolní současné malé sjezdařské dráhy – pohled zespodu  

Foto č. 2: pohled ze střední části velké sjezdařské dráhy  



Skácel A., 2005: "SKI areál Řeka".  Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. str. 93 z 146 

 

Příloha č.1 

Mapová situace lokality a situování investičního záměru 

v širším okolí "SKI areál Řeka"  
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Příloha č.2 

Mapový výřez lokality – VÚC Beskydy 
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Příloha č. 3 

Mapový výřez lokality – územní generel infrastruktury 

cestovního ruchu v Beskydech  
Žlutě vyznačeno umístění investičního záměru "SKI areál Řeka"  
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Příloha č. 4 

"SKI areál Řeka" – pohledové materiály 

(plochy sjezdových drah jsou vyznačeny) 
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Příloha č. 5 

Technické řešení záměru "SKI areál Řeka" po 

definitivní úpravě projektu – varianta nekonfliktní 

s předměty ochrany Natura 2000  
Malá sjezdařská dráha celek 
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Malá sjezdařská dráha detail spodní části 
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Velká sjezdařská dráha celek 
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Velká sjezdařská dráha detail spodní části 
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Příloha č. 6 

Územní plán části obce Řeka a ÚSES 
Územní plán obce Řeka  
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Prvky regionálního a nadregionálního ÚSES 
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Příloha č. 7 

Porostní mapa v oblasti Řeka a okolí (obec Řeka, LZ 

Hnojník)  
Na mapě je vyznačena maximalistická varianta řešení investičního záměru, která byla 

opuštěna.  
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Příloha č. 8 

Postavení oblasti v systému Natura 2000 (Natura 2000, 

stanoviště) 
Na obrázku je zakreslen původní obrys investičního návrhu "SKI areál Řeka", který byl podle 

požadavků ochrany systému Natura 2000 upraven). 
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Příloha č. 9 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 

z hlediska souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací a vybraných dotčených subjektů 

k investičnímu záměru 
Uvedené vyjádření není možno v současné době dodat. Projekt "SKI areál Řeka" byl v letech 

2004 a 2005 projednáván i z hlediska možnosti změny územního plánu, obce Řeka, ale tato 

změna nebyla do ÚPD dodána s poukazem na požadavek posouzení vlivu tohoto investičního 

záměru na životní prostředí. Postup bude proto v obci Řeka následující: 

1. posouzení projektové EIA a přípustnosti investičního záměru "SKI areál Řeka" 

z hlediska akceptovatelnosti jeho vlivu na životní prostředí 

2. návrh změny ÚPD obce Řeka podle hranic akceptovatelnosti investičního záměru 

"SKI areál Řeka". 

3. při tomto postupu by projektová EIA splnila i účel SEA, která se při změně územně 

plánovací dokumentace požaduje. 

 

Pro posouzení akceptovatelnosti záměru "SKI areál Řeka" z hlediska některých aspektů jsou 

uvedeny pouze některé dokumenty týkající se zájmů ochrany přírody.    
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Příloha č. 10 

Posouzení vlivu záměru na systém Natura 2000  
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Posouzení vlivu zám ěru 

„Rozvoj (rozší ření) ski areálu Řeka“ 

na předmět ochrany Pta čí oblasti Beskydy  

a Evropsky významné lokality Beskydy 

podle § 45i zákona č.114/192 Sb. v platném zn ění 

 

 

 

 

 

Zpracovatel posouzení : 

Ing.Ivo Machar, Ph.D. 

Držitel autorizace MŽP ČR čj. 630/347/05 k posuzování vlivů na soustavu Natura 2000 

Albrechtova 35, 783 35 Horka nad Moravou 

Živnostenský list vydán Magistrátem města Olomouce čj.OŽ/03524/05-PN 

IČO 739 24 725, DIČ CZ6808062173 

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 

Č. účtu 1294749133/0800 

Neplátce DPH 

Ivo.Machar@seznam.cz    Mobil 602 488 957 

 

 

V Horce nad Moravou 7.10.2005 

 

Ivo Machar v.r. 
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Evropsky významná lokalita Beskydy (dále jen EVL Be skdy) 

 

Název:  Beskydy  

Kód lokality:   CZ0724089 

Kraj:   Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj  

Rozloha:  120386,5333 ha 

Biogeografické 

oblasti:  
Kontinentální  

Kategorie 

chráněného území:  
Chráněná krajinná oblast  

Správce území:  Správa CHKO Beskydy 

 

Poloha 

Rozsáhlé území rozkládající se na východě ČR. Je vymezeno státní hranicí se Slovenskou 

republikou na východě, na severu tvoří hranici Jablunkovská brázda. Západní okraj tvoří tok 

Senice, a dále úbočí Veřovických vrchů. Lokalita zaujímá celé území stávající CHKO 

Beskydy.  

 

Přehled dotčených katastrálních území: 
Kraj: Zlínský kraj 
Katastrální území: Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Bečva, Horní 
Lideč, Hovězí, Huslenky, Hutisko, Janová, Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u 
Vsetína, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Prostřední Bečva, Pulčín, Rožnov 
pod Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod Soláněm, Střelná na Moravě, Střítež nad Bečvou, 
Tylovice, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velká Lhota 
u Valašského Meziříčí, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Katastrální území: Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, Čeladná, Dobratice, 
Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Hostašovice, 
Janovice u Frýdku-Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod Lysou 
Horou, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov u Nového Jičína, Lubno, Malenovice, Milíkov u 
Jablunkova, Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 
1, Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, 
Trojanovice, Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty 
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Ekotop 

Geologie: flyšové pásmo Západních Karpat, z paleogénu, případně z křídy, složení - převážně 

pískovce a jílovce, méně slepence, prachovce, slínovce, slíny a jíly. Typické znaky - rytmické 

střídání vrstev (gradační zvrstvení) a sesuvy (turbiditní proudy). Typický fenomén - 

štěrkonosné vodní toky, pseudokrasové jeskyně (beskydský pseudokras), v oblasti je množství 

sesuvných území. 

Geomorfologie: Vnější Západní Karpaty - geomorfologické jednotky: Moravskoslezské 

Beskydy, Javorníky,  Vsetínské vrchy, Rožnovská brázda (část). 

Reliéf: členitá hornatina s několika hlavními hřebeny  a řadou postranních údolí, evropsky 

významná lokalita se rozkládá v n.v. 350 (tok Bečvy v Rožnově p.R.)  - 1323 m (Lysá hora). 

Pedologie: v území převažují hnědé půdy kyselé a podzolové. 

Krajinná charakteristika: převážně hornatá a lesnatá krajina. Jde o zachovalý přírodní a 

krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Specifický krajinný ráz utváří 

členitý terén, vodní toky, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního 

a zemědělského půdního fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno a 

poznamenáno pozůstatky pasteveckého horského typu hospodaření. Je zde vyhlášeno 50 

maloplošných zvláště chráněných území. 

 

Biota 

Lesní vegetaci tvoří především acidofilní bučiny (L5.4), méně květnaté bučiny as. Dentario 

enneaphylli – Fagetum a Dentario glandulosae-Fagetum (L5.1). V menších rozlohách jsou 

zastoupeny dubohabřinami as. Carici pilosae - Carpinetum (L3.3B). a údolní jasano - olšové 

luhy (L2.2A,B).  

Květnaté bučiny jsou typické především pro živinami bohatší půdy v oblasti Javorníků a na 

jižních svazích Vsetínských vrchů. V oblasti Lysé hory, Smrku, Travného, Velkého Polomu a 

Kněhyně převládají podhorské a horské typy acidofilních bučin (L5.4), které ve vyšších 

partiích střídají horské klenové bučiny (L5.2) a třtinové smrčiny (L9.1). V rozvolněných 

porostech papratkových smrčin (L9.3) a jako náhradní společenstvo ve vytěžených imisních 

smrčinách se vyskytují porosty kapradinových niv s Athyrium distentifolium (A4.3). 

Klimaxová vegetace papratkových smrčin se vyvíjí v nejvyšších polohách na mlžných 

závětrných svazích severozápadní, méně také severovýchodní expozice. Na prudkých svazích 

se maloplošně nachází suťové lesy (L4 ). Objevují se na mezotrofních rankerech, často 

sycených svahovou vodou, i na jemně skeletnatých půdách na hranách svahů. 
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V pestrém zastoupení travinobylinných společenstev dominují ovsíkové louky (T1.1) a 

poháňkové pastviny as. Lolio - Cynosuretum i as. Anthoxantho - Agrostietum (T1.3).V 

horních částech svahů s mělkým půdním horizontem se vyskytují podhorské smilkové 

trávníky (T2.3A, B). V jižní části území (Javorníky, jižní svahy Vsetínských vrchů) 

nalezneme širokolisté suché trávníky a to i s výskytem jalovce a orchidejí (T3.4A-C). Na 

vlhkých stanovištích se objevují pcháčové louky (T1.5), slatinné louky (R2.1, R2.2, R2.3, 

R2.2) a tužebníková lada (T1.6), v menší míře vegetace vlhkých narušovaných půd (T1.10). 

Roztroušeně a zpravidla maloplošně se objevují pískovcové skalní výchozy (S1.1, S1.2) a 

jeskyně (S3). Větším skalním útvarem jsou Pulčínské skály v Javorníkách. Maloplošně 

nalezneme také prameniště (R1.1, R1.3, R1.4) a mokřadní vegetaci (M1.1,M5, V1F). 

Poměrně rozšířené jsou vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) na mezích na loukách nebo 

jako lesní lemy. Podél potoků jsou vyvinuty liniové porosty devětsilových lemů (M5) s 

Petasites hybridus, Petasites albus a vzácně i Petasites kablikianus.  

V území se vyskytuje celá řada chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. 

 

Kvalita 

V území se nachází několik větších lesních komplexů s alespoň do jisté míry zachovaným 

přirozeným cyklem lesa. Jsou to zejména oblasti hřebene Radhošť-Kněhyně, masív Smrku, 

masív Lysé hory, příhraniční oblast Velkého Polomu a Mionší, masív Travný, oblast Makyty 

a další hřebenové a podhřebenové části Javornického hřebene.  

 

Oblast (EVL) zahrnuje 25 předmětů ochrany. Zastoupeny jsou 2 rostlinné druhy, 11 živočichů 

a 12 stanovišť. Na území EVL byly také vyhlášeny 2 ptačí oblasti – Honí Vsacko a Beskydy, 

které zahrnují 12 druhů ptáků jako předměty ochrany.  

 

Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany 

Stanoviště 
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 

Kód 

stanoviště 

 Popis 
Rozloha 

v ha na 

lokalit ě 

Procent. 

zastoupení 

z výměry 

lokality 

6230*  -  Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v 

horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 698 0,58 
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oblastech)  

6430  -  Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a 

horského až alpínského stupně  147 0,12 

6510  -  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 

Brachypodio-Centaureion nemoralis)  10 344 8,5 

7220*  -  Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  0,546 0,00045 

8310  -  Jeskyně nepřístupné veřejnosti  0,015 0,000012 

9110  -  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  12 695 10,545 

9130  -  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  8 549 7,101 

9140  -  Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a 

šťovíkem horským (Rumex arifolius)  153 0,127 

9170  -  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  124 0,103 

9180*  -  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  665 0,552 

91E0*  -  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 

Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  817 0,678 

9410  -  Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  1 051 0,873 

 

Druhy: 
(symbol * označuje prioritní druhy) 

Kód Druh Velikost populace: 

C: hojný/common 

R: vzácný, 

nehojný/rare 

V: velmi vzárný/ 

rare 

U = není 

známo/Unknown 

hojný: pravidelně se 

vyskytující ve větším 

počtu jedinců 

vzácný,nehojný: 

pravidelně se 

vyskytující v malém 

počtu jedinců 

velmi vzácný: 

nepravidelně se 

vyskytující v 

minimálním počtu 

jedinců 

Relativní velikost 

populace (velikost 

populace ve 

srovnání s 

celkovou českou 

populací) 

 

 

A: Rozsáhlá 

populace: 16-

100% 

B: Středně velká 

pop.: 3-15% 

C: Malá populace: 

0-2 % 
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4109 oměj tuhý moravský (Aconitum firmum 

ssp. moravicum)  
R A 

1386 šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) R (U) A 

1193 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata )  C C - B 

1352* vlk (Canis lupus *) R A 

4014 střevlík (Carabus variolosus) C B 

1086 lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) U B 

1355 vydra říční (Lutra lutra) R C - B 

1361 rys ostrovid (Lynx lynx )  R A - B 

1324 netopýr velký (Myotis myotis )  R C 

2001 čolek karpatský (Triturus montandoni)  R A 

1032 velevrub tupý (Unio crassus) U C - B 

1354* medvěd hnědý  (Ursus arctos *) R A 

4026 Rhysodes sulcatus U A 

    

 

 

Kód:   4026      
Název český:     
Název latinský:  Rhysodes sulcatus   
Skupina:  Brouci   
Prioritní:   Ne  

Ekologie a biologie: 

Rhysodes sulcatus je druh původních pralesních formací, především původních, zachovalých 

podhorských a horských lokalit. Vhodné životní podmínky nalezl také v člověkem 

obhospodařovaných, původních lesních společenstvech, zvláště ve velkoplošných parcích a 

oborách. Tato refugia si díky vhodnému hospodaření zachovala svoji původní druhovou 

diverzitu a v současnosti patří mezi velice významné, přírodně vyvážené ekosystémy. R. 

sulcatus je bionomicky vázán na staré, v různém stadiu se rozkládající dřevo. Podstatné 

kriterium pro vývoj je pravděpodobně stupeň rozkladného procesu dřevní hmoty. Larvy se 

živí vlhkým, hnijícím dřevem a jejich vývoj je 2-letý. Imaga i larvy R. sulcatus jsou nalézána 

převážně pod kůrou nebo ve dřevě pařezů, ležících kmenů, silných větví, ale také ve stojících 
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pahýlech. Byla nalezena v různých druzích dřevin (jedle, buk, smrk, aj.). V České republice 

byla imaga nalezena v Mionší pod kůrou padlých kmenů jedlí, v oborách u Hluboké n./Vlt. 

pod kůrou ležících dubů v červené hnilobě dubových klád a také pod kůrou smrkových 

pařezů.  

Kód:   2001      
Název český:  čolek karpatský   
Název latinský:  Triturus montandoni   
Skupina:  Obojživelníci   
Prioritní:   Ne  

Ekologie a biologie: 

Patří mezi malé druhy čolků. Je submontánním druhem. Těžiště jeho výskytu v ČR se nalézá 

ve výškách 500-1000 m n.m. Na jaře žije ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček. Žije 

v rybnících, jezírkách v lomech a pískovnách, drobných lesních a lučních tůňkách a 

rybníčcích, avšak i v zatopených příkopech, mokřadech na kalištích zvěře a v kalužích na 

lesních blátivých cestách. Čolci setrvávají v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) 

přibližně 2-3 měsíce. Dospělí čolci pak vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým 

dřevem, v mechu apod. Z vajíček se zhruba po dvou týdnech líhnou larvy živící se 

planktonem. Přibližně po dvou až třech měsících se proměňují v čolky, kteří opustí vodu a žijí 

na souši podobným způsobem jako dospělí čolci až do dospělosti (třetím rokem), kdy se na 

jaře vrátí do vody. Čolci zimují v zemních úkrytech: puklinách skal, opuštěných norách 

hlodavců atp., výjimečně na dně vodních nádrží zahrabáni v bahně. Rozmnožování 

předcházejí složité, druhově specifické svatební tance, jejichž smyslem je mj. předejít 

mezidruhovému křížení. Přesto byli popsáni kříženci čolka karpatského a čolka obecného, a 

to dokonce i z našeho území.  

Kód:   1193      
Název český:  kuňka žlutobřichá   
Název latinský:  Bombina variegata   
Skupina:  Obojživelníci   
Prioritní:   Ne  

Ekologie a biologie: 

Těžiště výskytu kuňky žlutobřiché v ČR se nalézá v rozpětí nadmořských výšek 200-900 m. 

Většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček většinou v několika vlnách 
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v závislosti na deštích (od dubna do srpna). Druh žije v jezírkách v lomech a pískovnách, 

drobných lesních a lučních tůňkách, avšak nejčastěji v zatopených příkopech a kalužích na 

lesních blátivých cestách, případně v loužích na kalištích zvěře. V rybnících či požárních 

nádržích ji nalezneme jen v období sucha nebo po ztrátě výše uvedeného biotopu, který 

představuje její ideální nároky. Zde se většinou nemnoží. Z vajíček se zhruba po jednom až 

dvou týdnech líhnou larvy živící řasami a organickými zbytky. Přibližně po dvou měsících se 

proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí 

jedinci. Na sklonku léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách 

skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, ve sklepích a dalších zemních úkrytech. 

Rozmnožování předcházejí hlasové projevy. Byli popsáni kříženci s kuňkou obecnou 

(ohnivou) a to i z našeho území. Areály obou druhů kuněk se nepřekrývají, avšak v zóně 

dotyku areálů vzniká tzv. hybridní zóna, kde nalezneme prakticky výhradně křížence obou 

druhů.  

Kód:   1086      
Název český:  lesák rumělkový   
Název latinský:  Cucujus cinnaberinus   
Skupina:  Brouci   
Prioritní:   Ne  

Ekologie a biologie: 

Larvy C. cinnaberinus se vyvíjejí v hnijícím vlhkém, černohnědě zabarveném lýku pod 

uvolněnou borkou padlých či zlomených listnatých stromů nebo ulomených silných větvích. 

Hlavní hostitelské rostliny jsou buk , osika a další topoly, duby a jiné listnáče. Pro výběr 

hostitelské rostliny je důležitější odpovídající stupeň rozkladu lýka než druh. Trofické nároky 

nejsou dostatečně známy, podle Palma (1941) se larvy i imaga živí hnijícím lýkem, ale larvy, 

alespoň v chovu, žerou i larvy jiného podkorního hmyzu včetně slabších jedinců vlastního 

druhu. Larvální vývoj trvá minimálně dva roky, larvy se kuklí koncem léta, dospělí brouci se 

líhnou na konci léta či na podzim, přezimují a na jaře se páří a kladou vajíčka. Jinak se 

vyskytují ve stejném prostředí jako larvy, výjimečně i ně. Většina nálezů spadá do období od 

října do prosince a od března do dubna.  

Kód:   1354      
Název český:  medvěd hnědý   
Název latinský:  Ursus arctos   



Skácel A., 2005: "SKI areál Řeka".  Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. str. 117 z 146 

Skupina:  Savci   
Prioritní:   Ano  

Ekologie a biologie: 

V rámci celého svého areálu obývá široké spektrum prostředí, osidluje lesy, stepi, tundru i 

okraje pouští. V podmínkách střední Evropy, s hustým lidským osídlením je jeho výskyt 

omezen na nepřístupné lesní celky v horách. Medvěd je všežravec, jeho potrava sestává z 

aktuální nabídky. Především je rostlinná, v severních a horských oblastech jsou to hlavně 

různé bobule, v jižních semena a oříšky, dále hmyz (Hymenoptera), ryby apod.  

Kód:   1324      
Název český:  netopýr velký   
Název latinský:  Myotis myotis   
Skupina:  Savci   
Prioritní:   Ne  

Ekologie a biologie: 

Podobně jako vrápenec malý je také netopýr velký původně jeskynním druhem. V jižní 

Evropě obývá jeskyně celoročně, v našich podmínkách však letní kolonie samic osídlují půdy 

velkých budov (kostelů, zámků apod.). Zde lze nalézt často i několik set jedinců. Největší 

letní kolonie v České republice čítá přes 3000 kusů. Překvapením pro zoology byl nedávný 

nález první letní kolonie netopýra velkého v podzemí – v Hranické propasti na Moravě. Jako 

zimoviště využívá tento druh nejrůznější typy podzemních prostor – jeskyně, štoly, sklepy, 

kanály v hrázích přehradních nádrží. Zde se ukrývají ve štěrbinách nebo volně visí na stěnách 

a stropě, někdy vytvářejí i velké shluky. Hlavní potravu netopýra velkého tvoří velké druhy 

brouků, které sbírá často ze země. Pravidelné přelety většinou nepřesahují 20 km, 

příležitostně však migruje i na větší vzdálenosti (až 390 km). Nejvyšší stáří u netopýra 

velkého, zjištěné kroužkováním, je 37 let (prokázáno na území Slovenska).  

Kód:   1361      
Název český:  rys ostrovid   
Název latinský:  Lynx lynx   
Skupina:  Savci   
Prioritní:   Ne  
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Ekologie a biologie: 

Za primární prostředí rysa v Evropě a na Sibiři se považují lesy všeho druhu, obývá však i 

tundru v severních oblastech, středoasijské stepi a polopouště. Je to samotářské teritoriální 

zvíře, okrsky jedinců stejného pohlaví se mohou z malé části překrývat. Teritorium samce 

bývá větší a obsahuje i více teritorií samic. Rys je aktivní hlavně v noci. Jeho potrava je dosti 

rozmanitá, nejdůležitější složku tvoří menší kopytníci. V našich podmínkách je zcela 

dominantní srnec. V oblastech, kde zvěř nebyla na přítomnost rysa zvyklá dosahuje 

zastoupení srnce v potravě vyšší podíl, než v místech s tradičním výskytem rysa.  

Kód:   4014      
Název český:  střevlík hrbolatý   
Název latinský:  Carabus variolosus   
Skupina:  Brouci   
Prioritní:   Ne  

Ekologie a biologie: 

C. variolosus žije především v předhůří a horách (na území ČR ca 300 - 1200m). Obývá 

zejména listnaté (dubohabřiny až bučiny) a smíšené, ale i jehličnaté lesy, výjimečně se 

vyskytuje i na otevřených biotopech které k lesům přiléhají. Druh byl opakovaně zjištěn i v 

druhotných, mladších smrkových lesích (Oderské vrchy, Jeseníky), jeho vazba na původní 

lesy není tedy jednoznačná. Jedná se o velmi vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, 

prameništích, močálech a rašeliništích, vícekrát byl pozorován lovící přímo ve vodě. Je 

aktivní především v noci, méně častá je denní aktivita. Přes den se zpravidla ukrývá ve 

vlhkém listí, mechu, podmáčené půdě a pod ležícími předměty (kmeny, kameny). Přezimuje 

jako imago, v přírodě je aktivní od dubna.  

Kód:   1032      
Název český:  velevrub tupý   
Název latinský:  Unio crassus   
Skupina:  Měkkýši   
Prioritní:   Ne  

Ekologie a biologie: 

Velevrub tupý obývá vodní toky od potoků po největší řeky. Rovněž se s ním můžeme setkat i 

v málo úživných tocích ve vyšších nadmořských výškách, které často obývá spolu s 
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perlorodkou říční. Nejsilnější výskyt je udáván z nadmořských výšek 200-250 m, silný pak v 

rozmezí 150-200 m a 250-300 m. Výskyt nad 300 m (max. 610 m n.m.) je již výrazně slabší. 

Druh se živí filtrací planktonu z vody. Je odděleného pohlaví a samice v létě vypouští do 

vody velké množství glochidií. Jejich hostiteli jsou perlín ostrobřichý, jelec tloušť, ježdík 

obecný, střevle potoční a vranka obecná. Velevrubi se dožívají obvykle 10 až 15 let, přičemž 

v méně úživných tocích mohou dosáhnout věku až kolem 50 let.  

Kód:   1352      
Název český:  vlk   
Název latinský:  Canis lupus   
Skupina:  Savci   
Prioritní:   Ano  

Ekologie a biologie: 

Původní prostředí vlka tvořila široká škála biotopů od arktické tundry, přes lesy všeho druhu, 

po stepi a lesostepi v jižní Evropě. Sociální jednotka je tvořena párem nebo smečkou, vlci 

však často žijí i samotářsky. Kořistí jsou větší druhy kopytníků a drobná zvířata, významnou 

součástí potravy je i rostlinná strava a mršiny. V Evropě převažuje u vlka noční aktivita, 

přičemž ve dne smečka nebo jedinec odpočívá v úkrytu. Velikost teritoria je závislá na 

dostupnosti potravy, takže obecně platí, že v létě je výrazně menší než v zimě, na jihu 

dosahuje teritorium menší rozlohy než v severních oblastech. Jedinci i menší skupiny se 

někdy potulují mimo rámec vlastní smečky. Při těchto potulkách jsou schopni uběhnout 18 – 

28 km za den, při pronásledování kořisti byla zaznamenána vzdálenost až 200 km za 24 

hodin. V evropských podmínkách nebyla dosud exaktně studována absolutní dosažená délka 

jedné potulky, nicméně v severní Americe byl zjištěn přesun dlouhý až 886 km za 16 měsíců. 

Podobné přesuny lze přepokládat i v Evropě, čemuž nasvědčuje přítomnost vlků v 

severovýchodním Německu v osmdesátých letech, kdy nejbližší pravidelný výskyt v Polsku 

nebo na Slovensku byl vzdálen více než 300 km.  

Kód:   1355      
Název český:  vydra říční   
Název latinský:  Lutra lutra   
Skupina:  Savci   
Prioritní:   Ne  
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Ekologie a biologie: 

V rámci svého areálu osídluje vydra říční téměř všechny typy vodních biotopů od vodních 

toků přes jezera, mokřady a skalnatá mořská pobřeží. Populace obývající naše území obsazuje 

tři rozdílné typy biotopů - horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých 

a středních rybníků a ploché rybniční oblasti. Vydra nemá pevnou dobu páření, s mláďaty se 

můžeme setkat běhen celého roku. Péče o mláďata trvá téměř jeden rok. V potravě vydry 

výrazně převažují ryby, doplňkově též obojživelníci, korýši, drobní savci, vodní hmyz a další.  

Kód:   4109      
Název český:  oměj tuhý moravský   
Název latinský:  Aconitum firmum subsp. moravicum   
Skupina:  Cévnaté rostliny   
Prioritní:   Ne  

Ekologie a biologie: 

Je vázán převážně na stanoviště vlhkých až mírně podmáčených a prosvětlených biotopů v 

okolí lesních pramenišť, často v komplexu horských bučin a smrčin, a také v suťových lesích. 

V nižších polohách se vyskytuje ve vysokobylinných pobřežních porostech podél horských 

potoků. Vytrvalá rostlina kvetoucí v červenci a srpnu je opylována hmyzem (čmeláci). 

Rozmnožuje se převážně generativně (semena podobně jako u jiných omějů hůře klíčí) a 

zčásti i vegetativně rozrůstáním z vícehlavého oddenku.  

Kód:   1386      
Název český:  šikoušek zelený   
Název latinský:  Buxbaumia viridis   
Skupina:  Mechorosty   
Prioritní:   Ne  

Ekologie a biologie: 

Jedná se o dvoudomý, mezofytický, převážně saprofytický druh rostoucí zejména na tlejících 

padlých kmenech stromů, kládách a pařezech, sporadicky na lesním humusu ve vlhčích 

polostinných a stinných porostech, který je velice citlivý na změnu vlhkosti, (vysušení) 

substrátu. Ačkoliv těžiště výskytu leží v nadmořské výšce 600 – 1100 m n.m, lze tento druh 

nalézt i v nižších i vyšších polohách. V montánním stupni je druh indikátorem přirozených 

horských smíšených lesů, v supramontánním stupni přirozených klimaxových smrčin svazu 
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Piceion excelsae. V případě dostatečného množství substrátu a dostatečné vzdušné vlhkosti 

lze druh nalézt i v ne příliš cenných smrkových porostech. Zachycení skutečného výskytu 

tohoto druhu velice komplikuje efemerní výskyt sporofytů (štětů s tobolkami), podle nichž lze 

přítomnost druhu na lokalitě potvrdit, protože jeho gametofyt je silně redukován a nelze jej v 

přírodě běžným způsobem zaznamenat.  

Ptačí oblast 22. Beskydy 
Poloha 

Ptačí oblast se celá nalézá na území CHKO Beskydy v jeho severní části od údolí Lomné až po 

Hodslavice. Zahrnuje severní svahy Veřovických vrchů, oblasti masívů Radhoště, Kněhyně, 

Čertova Mlýna, Smrku, Lysé hory, Travného, Javorového, Ostrého, Velkého Polomu.  

Vymezení území: 

Ptačí oblast (dále jen PO) se rozkládá na území Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje, v 

katastrálních územích Bordovice, Čeladná, Dolní Bečva, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, 

Guty, Hodslavice, Horní Bečva, Horní Lomná, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod 

Lysou Horou, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Návsí, Oldřichovice u Třince, 

Ostravice 1, Ostravice 2, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Řeka, Smilovice u Třince, 

Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty a Zubří. 

 

Druhy přílohy I, pro které je ptačí oblast navržena: 

Druh Odhad počtu párů  

Čáp černý (Ciconia nigra) 10-15 

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 35-50 

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 5-10   

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30-40 

Puštík bělavý (Strix uralensis) 10-15 

Žluna šedá (Picus canus) 35-50 

Datel černý (Dryocopus martius) 70-120 

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 50-80 

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 15-35 

Lejsek malý (Ficedula parva) 140-180 
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Předmětem ochrany je 10 druhů lesních ptáků vázaných především na zachovalé 

horské lesy s dostatkem doupných stromů a klidným prostředím. Nejkritičtější je stav 

populace tetřeva hlušce. Všechny druhy se vyskytují po celém území PO, především ve 

vyšších polohách zařazených nejčastěji do 1. a 2. zóny CHKO Beskydy.   

 

Předmět ochrany dle  687/2004 

 

                                NAŘÍZENÍ VLÁDY 

                           ze dne 8. prosince 2004 

                   kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy 

 

    Vláda  nařizuje  podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.: 

 

                                     § 1 

                                Předmět úpravy 

 

    (1) Vymezuje se Ptačí oblast Beskydy (dále jen "ptačí oblast"). 

 

    (2) Předmětem  ochrany  ptačí  oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia 

nigra),  jeřábka  lesního (Bonasa bonasia), tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), 

kulíška   nejmenšího   (Glaucidium   passerinum),   puštíka   bělavého  (Strix 

uralensis),  žluny  šedé  (Picus  canus),  datla  černého (Dryocopus martius), 

strakapouda  bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), datlíka tříprstého (Picoides 

tridactylus) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy. 

 

    (3) Cílem   ochrany   ptačí  oblasti  je  zachování  a  obnova  ekosystémů 

významných  pro  druhy  ptáků  podle  odstavce  2  v  jejich přirozeném areálu 

rozšíření  a  zajištění  podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu 

příznivém z hlediska ochrany. 
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Vliv „Návrhu rozvoje lyžařského areálu Řeka“ na EVL 

Beskydy a ptačí oblast Beskydy 

 

Návrh rozvoje areálu sestává z několika vzájemně propojených částí. Patří mezi ně 

rozšíření stávající červené sjezdovky (dále v textu označeno jako záměr 1) vybudování 

modré sjezdovky s vlekem (záměr 2), dobudování dětského areálu u modré sjezdovky 

(záměr 3), vybudování přibližovacího vleku u modré sjezdovky (záměr 4), vlek jarního 

lyžování na červené sjezdovce (záměr 5), snowboardingová U rampa s vlekem (záměr 6), 

čtyřsedačková lanová dráha (záměr 7), dvě parkoviště po 12O stáních (záměr 8), nové a 

stávající obslužné objekty a jímání vody (záměr 9). 

 

Vliv návrhu na předmět ochrany EVL – biotopy : 

 

Lyžařský areál Řeka se nachází v k.ú. Řeka. Celý navrhovaný areál leží v EVL Beskydy a 

také v PO Beskydy. V území dotčeném návrhem areálu a v jeho bezprostředním okolí se 

vyskytují níže uvedená stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany EVL a PO. (Dále 

v textu budou uvedeny možné dopady jednotlivých záměrů na konkrétní předměty ochrany.)  

 

Stanoviště 

Kód 

stanoviště 

Popis 

Takto označená společenstva jsou 

návrhem přímo dotčena 
Celková rozloha v EVL 

Beskydy (ha) 

6230*  Druhově bohaté smilkové louky na silikátových 

podložích v horských oblastech (a v kontinentální 

Evropě v podhorských oblastech)  698 

6510  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 

(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 

nemoralis)  10 344 

9110  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  12 695 

9130  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  8 549 

9170  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  124 
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9180*  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v 

roklích  665 

91E0*  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a 

boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  817 

 

Druhy 

Kód Druh 

 

1193 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata )  

1352* vlk (Canis lupus *) 

1355 vydra říční (Lutra lutra) 

1361 rys ostrovid (Lynx lynx )  

1354* medvěd hnědý (Ursus arctos *) 

 

V dotčené oblasti se vyskytují následující druhy ptáků, které jsou předmětem ochrany v PO 

Beskydy: (druhy označené ?? nebyly v roce 2005 v oblasti přímo pozorovány, ale jejich 

výskyt je zde vzhledem k charakteru biotopů velmi pravděpodobný.) 

 

 

 

Druh 

?? Čáp černý (Ciconia nigra) 

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 

?? Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 

Žluna šedá (Picus canus) 

Datel černý (Dryocopus martius) 

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 

Lejsek malý (Ficedula parva) 
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Poznámka: Dotčené území představuje jedno z jádrových území ptačí oblasti Beskydy. 

Záměrem dotčené lesní porosty se nachází v 2. zóně CHKO Beskydy kde jsou zakázány  

terénní úpravy značného rozsahu a změnám vodního režimu. Z ochranných podmínek ptačí 

oblasti je zde nutný souhlas ke změně využití uzemí. V lesních porostech se vyskytuje a 

hnízdí řada chráněných druhů ptáků, v prostoru stávající červené sjezdovky pak roste 

chráněný hořepník tolitovitý (Pneumonanthe ascelepiadea). Tyto druhy jsou chráněny ve 

všech svých vývojových stádiích, stejně jako jejich biotop a sídla (hnízdiště). 

 

Hodnocení dotčených stanovišť jednotlivými částmi návrhu 

Rozšíření stávající červené sjezdovky (záměr 1) 

 Tento záměr se dotkne naturového stanoviště 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 

na ploše asi 1 ha. Z větší části je navržen na ploše stávající sjezdovky (s hojným výskytem 

zvláště chráněného druhu  hořepník tolitovitý  - Pneumonanthe asclepiadea) a v uměle 

založených smrkových monokulturách. Ve vrcholové části přímo navazuje na prioritní 

stanoviště 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. 

 

Vybudování modré sjezdovky s vlekem (záměr 2) 

Dolní stávající část záměru se nachází na území stanoviště 6510 Extenzivní sečené 

louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), ve střední 

části návrhu nové trasy sjezdovky se záměr dotkne asi 4 ha stanoviště 9110 Bučiny asociace 

Luzulo-Fagetum, které by muselo být odstraněno. V těchto bučinách se vyskytují pomístní 

výsadby smrku. Zbylá část se nachází v umělých smrkových porostech. V dolní části plocha 

sjezdovky přímo navazuje na stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. 

 

Dobudování dětského areálu u modré sjezdovky (záměr 3) 

Z dokumentace není zřejmá přesná hranice záměru oproti hranici modré sjezdovky a 

vybudování přibližovacího vleku (záměr 2 a 4). Záměrem může být dotčeno naturové 

stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis) a stanoviště 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum. 

 

Vybudování přibližovacího vleku u modré sjezdovky (záměr 4) 

 Vlek prochází naturovým stanovištěm 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum a 

stanovištěm 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis). 
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Vlek jarního lyžování na červené sjezdovce (záměr 5) 

 Návrh se nachází z převážné části v umělé smrčině, jen malá část je řazena ke 

stanovišti 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum. 

 

Snowboardingová U rampa s vlekem (záměr 6) 

 V jejím prostoru se nenachází naturové stanoviště. 

 

Čtyřsedačková lanová dráha (záměr 7) 

 Je navržena ve stávajícím průseku vleku, v případě nutnosti jeho rozšíření bude 

procházet stanovištěm 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum a ve vrcholové části k ní bude 

přiléhat prioritní stanoviště 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. 

 

Dvě parkoviště po 12O stáních (záměr 8) 

 Parkoviště u navrhované modré sjezdovky pouze přiléhá ke stanovišti 6510 Extenzivní 

sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), 

parkoviště u červené sjezdovky je navrhováno asi z jedné čtvrtiny přímo na tomto stanovišti.  

 

 

 

Nové a stávající obslužné objekty a jímání vody (záměr 9). 

Tyto záměry jsou vzhledem k velikosti dotčené plochy z hlediska ochrany stanovišť 

nevýznamné. 

 

Vliv na druhy, které jsou předmětem ochrany EVL a PO Beskydy 

Záměr je situován do rozsáhlého hodnotného lesního prostředí obklopujícího obec 

Řeka, které je zařazeno do 2. zóny CHKO. 

Kuňka žlutobřichá je druhem svým vývojem vázáným na mokřiny a kaluže, které se 

v dotčeném území takřka nevyskytují.  

Tok Ropičanky (Řeky) a jeho přilehlé okolí obývá vydra říční. Jedná se o území 

s jejím pravidelným výskytem. Vlastní lyžařský areál se ve své dolní části k vodnímu toku 

sice přibližuje, ale zachovává si od něj dostatečný odstup. Do větší blízkosti se dostává nový 
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obslužný objekt a především jímání vody. Tyto objekty je třeba realizovat tak, aby 

nezpůsobily následné úpravy vodního toku nebo výraznější zásahy do příbřežních porostů. 

Rys, vlk a medvěd patří mezi šelmy s rozsáhlým teritoriem, vyžadující klidné úživné 

lesní prostředí. Zdejší území takové prostředí doposud poskytuje. Stávající areál představuje 

rušivou zátěž v zimním období, po zbylou část roku se jedná o velmi klidné území. Ani 

hřebenové turistické trasy (pěší i cyklo) nejsou příliš frekventované. Sjezdovky nejsou 

osvětlené, což také snižuje jeho rušivý vliv na širší okolí. Je třeba upozornit, že velké šelmy 

mohou být v území ovlivněny nejen přímým rušením, ale také rušením jejich kořisti (zvěř), 

v případě medvěda se také může negativně odrazit zpřístupnění území pro sběr lesních plodů 

(borůvky, maliny). Tyto druhy by nebyly ani tak ovlivněny změnou lesních porostů na plochy 

sjezdovek, jako spíše hlukem, osvětlením, nárůstem pohybu turistů v území a to jak v zimním 

tak letním období. V případě medvěda je zimní provoz areálu málo významný – jedná se o 

druh se zimním spánkem. 

Tetřev hlušec patří v Beskydech mezi nejohroženější druhy. Stejně tak v rámci 

naturových druhů je zajištění jeho další existence pravděpodobně nejproblematičtější. Tetřev 

patří mezi druhy extrémně náročné na vhodný biotop a klid nejen v době toku a vodění 

mláďat, ale také v zimním období, kdy nedostatek potravy  a jeho vyrušování mohou způsobit 

smrt vyčerpáním. Oblast Velkého Lipového, která se nachází v těsném sousedství lyžařského 

areálu Řeka, je územím, kde se tetřev dosud vyskytuje a jedná se o perspektivní území pro 

jeho další existenci (v jednání jsou úpravy způsobu lesního hospodaření ve prospěch tohoto 

druhu). Zpřístupnění území (jak v letním období tak v zimě) a navýšení pohybu turistů, 

běžkařů, sběračů lesních plodů, stejně jako rušení způsobené osvětlením a hlukem by 

představovalo velmi negativní dopad. 

Jeřábek lesní je ve svých nárocích podobný předešlému druhu, je však dosud 

početnější. Zpřístupnění území a navýšení pohybu lidí by se však i u něj projevilo negativně.  

Čáp černý je lesním druhem, který pro úspěšné vyhnízdění potřebuje klidné prostředí 

bez rušení. Nebezpečí by pro něj představovalo především zpřístupnění území s nárůstem 

rekreačního tlaku především v jarním období.  

Zbývající druhy ptáků, kteří se zde vyskytují a jsou předmětem ochrany ptačí oblasti – 

kulíšek nejmenší, žluna šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý a lejsek malý 

– mohou být ovlivněni zpřístupněním území a nárůstem rekreačního tlaku a také úbytkem 

vhodných stromů k hnízdění v souvislosti s odstraněním lesních porostů pro stavbu sjezdovky 

(především modré sjezdovky, která zasahuje do souvislého lesního porostu). V případě datlíka 
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tříprstého je třeba upozornit na skutečnost, že tento druh hnízdí ve smrkových porostech a to i 

v umělých.  

 

Stávající areál představuje vzhledem ke svému rozsahu a provozu poměrně malou 

zátěž do biotopu výše uvedených naturových druhů. Za klíčový je zde třeba považovat výskyt 

a hnízdění lesních druhů ptáků a skutečnost, že zdejší lesní porosty jsou kvalitním biotopem 

v areálu výskytu velkých šelem (vlk, rys, medvěd).  

Návrh na rozvoj areálu se může vzhledem k charakteru dotčených biotopů jen 

okrajově dotknout výskytu kuňky žlutobřiché a vydry říční. Naopak zvýšení rekreačního 

ruchu a využití území, spojené se zásahy do lesních porostů bude mít zásadní negativní vliv 

na výskyt velkých šelem, jeřábka lesního a tetřeva hlušce. Kácení lesních porostů pro 

vytvoření sjezdovek ovlivní hnízdní možnosti pro kulíška nejmenšího, žlunu šedou, datla 

černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého a lejska malého.  

 

Hodnocení jednotlivých částí záměru, návrh kompenzačních 

opatření 

 Obecné principy: Areál je navržen v území významném a hodnotném z hlediska EVL 

Beskydy a také PO Beskydy. Je potřeba minimalizovat zásahy do stanovišť které jsou 

předmětem ochrany EVL, hnízdních možností ptáků a dále minimalizovat možnost vzniku 

rušení živočichů vlastním provozem areálu, tak zpřístupněním doposud klidného území jak 

v letním tak v zimním období.  

 Nad rámec podaného záměru je potřeba vyloučit večerní provoz areálu a jeho 

osvětlení, jeho ozvučení a případnou výstavbu objektu (horské chaty nebo  bufetu v blízkosti 

vrcholu Příslopu), terénní úpravy a rozvoj cyklistických a zimních běžeckých tras. Tyto 

činnosti by měly negativní dopad na živočichy, kteří jsou předmětem ochrany EVL a PO 

Beskyd. 

 

Rozšíření stávající červené sjezdovky (záměr 1) 

 Při realizaci tohoto záměru je potřeba vyloučit jakýkoliv zásah do prioritního 

stanoviště 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, které bezprostředně 

navazuje na horní část sjezdovky. Vhodné by bylo také co nejvíce minimalizovat zásahy do 

lesních porostů, především bukových. Sjezdovka nesmí být osvětlená a ozvučená. 

Zasněžování bude mít na předměty ochrany jen malý vliv. 
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Vybudování modré sjezdovky s vlekem (záměr 2) 

Z hlediska ochrany soustavy Natura 2000 se jako přijatelné jeví protažení stávající 

sjezdovky maximálně do smrkové monokultury s vyloučením jakéhokoliv zásahu do 

bukových porostů. Sjezdovka by neměla být osvětlena ani ozvučena. Její zasněžování nebude 

mít vliv na předměty ochrany. V dolní části je potřeba se vyhnout případným zásahům do  

stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. Je třeba minimalizovat terénní 

úpravy v rámci stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 

Brachypodio-Centaureion nemoralis) v dolní části stávající sjezdovky. 

  

Dobudování dětského areálu u modré sjezdovky (záměr 3) 

Z dostupné dokumentace není zřejmá úplně přesná lokalizace záměru.Zde je potřeba 

minimalizovat zásahy do lesních porostů na pro provoz nezbytnou míru, stejně jako 

minimalizovat terénní úpravy na louce.  

 

Vybudování přibližovacího vleku u modré sjezdovky (záměr 4) 

 Při umísťování tohoto záměru je potřeba minimalizovat zásah do lesního porostu 

patřícímu ke stanovišti 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum a po provedení terénních úprav 

zajistit vysetí trávní směsi odpovídající stanovišti 6510 Extenzivní sečené louky nížin až 

podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis). 

 

Vlek jarního lyžování na červené sjezdovce (záměr 5) 

 Při realizaci tohoto záměru je potřeba vyloučit jakýkoliv zásah do prioritního 

stanoviště 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, které bezprostředně 

navazuje na horní část sjezdovky. Vhodné by bylo také co nejvíce minimalizovat zásahy do 

lesních porostů, především bukových. Sjezdovka nesmí být osvětlená a ozvučená. 

Zasněžování bude mít na předměty ochrany jen malý vliv. 

 

Snowboardingová U rampa s vlekem (záměr 6) 

 Je potřeba vyloučit její osvětlení a ozvučení. 

 

Čtyřsedačková lanová dráha (záměr 7) 

 Vzhledem k vyloučení realizace modré sjezdovky a nezbytnosti omezení provozu 

lanovky výhradně na zimní období (tak aby nedošlo k nárůstu rekreačního zatížení  k areálu 

přilehlých lesních území s výskytem na klid náročných druhů) doporučuji od záměru 
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upustit. Namísto čtyřsedačkové lanovky s kapacitou 1800 osob/hod raději modernizovat 

stávající vlek. Pokud by měl být realizován záměr lanovky, je potřeba omezit její provoz 

pouze na zimní období a pouze pro potřeby provozu sjezdovky (tedy vyloučit její využívání 

také pro snwboardisty, kteří s oblibou vjíždějí do lesních porostů, a také rozvoj běžeckého 

lyžování v oblasti). Horní stanice musí být vybudována bez zázemí pro veřejnost (bufet, 

restaurace…), tak aby nemohlo dojít k nárůstu zatížení přilehlých hřebenových partií 

jakoukoliv rušivou činností. Je potřeba minimalizovat zásahy do bukových porostů a zcela se 

vyhnout zásahům do přilehlého prioritního stanoviště 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na 

svazích, sutích a v roklích (ve vrcholové části). Bylo by vhodné také snížit její kapacitu 

s ohledem na kapacitní možnosti červené sjezdovky. 

 

Dvě parkoviště po 12O stáních (záměr 8) 

 Parkoviště u červené sjezdovky posunout severním směrem nebo zmenšit jeho plochu 

tak, aby nezasahovalo do naturového stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až 

podhůří 

 

Nové a stávající obslužné objekty a jímání vody (záměr 9). 

Při výstavbě jímání vody a nového obslužného objektu postupovat tak, aby nedošlo 

k negativnímu ovlivnění vodního toku a přilehlých břehových porostů z hlediska výskytu 

vydry říční. 

 

 Závěrečné hodnocení 

Realizace záměru, tak jak byl předložen, by měla jednoznačně negativní dopad jak na 

EVL Beskydy tak na PO Beskydy (tedy na významnou část předmětu jejich ochrany). Za 

nejzávažnější lze považovat kromě odstranění několika hektarů naturového stanoviště 9110 

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, a případným terénním zásahům ve stanovišti 6510 

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 

nemoralis) především negativní dopad na výskyt rysa, medvěda (prioritní druh), vlka 

(prioritní druh), tetřeva hlušce, jeřábka lesního, žlunu šedou, datla černého, strakapouda 

bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, popřípadě čápa černého a kulíška nejmenšího. 

 Z tohoto důvodu byla navržena kompenzační opatření spočívající ve vyloučení části 

záměru a stanovení limitů realizace a provozu, doplněná o upozornění na možnosti 

negativního dotčení přilehlých stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL Beskydy. 
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Příloha č. 11 

Rozptylová studie dopravních emisí v souvislosti 

s provozem "SKI areál Řeka"  
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Příloha č. 12 

Hluková studie dopravních emisí v souvislosti 

s provozem "SKI areál Řeka"  
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 1. Účel zpracování 

 Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu lyžařského areálu v Řece 

v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb a za účelem 

zjištění souladu s ustanoveními § 12 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ve znění Nařízení vlády 

č. 88/2004 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen "v platném 

znění").  

 

2. Popis lokality 

 Hodnocený areál se nachází na severovýchodním úbočí kopce Ropice, na jižním konci 

obce Řeka. V areálu jsou v provozu dva stávající lyžařské vleky. Realizací záměru dojde 

k prodloužení stávajících sjezdových tratí, instalaci nových lyžařských vleku, sedačkové 

lanovky a  systému zasněžování. Přístup je řešen ze silnice vedoucí obcí Řeka s možností 

parkování na dvou parkovištích, každé s kapacitou 120 osobních automobilů.  

 

 Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází na severozápadní straně dolní části 

modré sjezdovky a na severovýchodní straně spodní části sjezdovky červené. Jedná se v obou 

případech o chatařskou oblast. Celková situace je na obr. č. 1.  

 

Obr. č. 1  Situace 
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3.Základní informace a jejich zdroje 

 

 Pro výpočty provedené v této studii byly použity následující informační zdroje: 

a)  Údaje investora o umístění zdrojů hluku, době a režimu jejich provozu  

b) Údaje o průměrném dopravním zatížení silnic III třídy dle informací ŘSD ČR 

(www.rsd.cz) z výsledků celostátního sčítání dopravy z r. 2000. Intenzity dopravy pro rok 

2005 byly vypočteny ze stavu v roce 2000, použitím podkladů vývoje dopravních výkonů a 

výhledových koeficientů pro rok 1995 - 2030.   

c) Údaje z Oznámení uvedených záměrů dle §6, zákona 100/2001 Sb. 

 

4. Zdroje hluku 

4.1. Zdroje liniové 

 Liniovými zdroji hluku je v současné době automobilový provoz na veřejných 

komunikacích. Jedná se zejména o silnici III. třídy procházející obcí Řeka. Tato komunikace 

je komunikací s nízkým dopravním zatížením, které odpovídá dopravní obsluze zdejších 

staveb. O víkendech a v zimním období je intenzita dopravy vyšší v souvislosti se zdejší 

chatařskou oblastí a   v důsledku  provozu stávajících lyžařských vleků. Současný stav 

provozu na pozemních komunikacích byl odvozen z výsledků celostátního sčítání dopravy z r. 

2000 (viz mapka - www.rsd.cz). Intenzity dopravy pro rok 2004 byly vypočteny ze stavu v 

roce 2000, použitím podkladů vývoje dopravních výkonů a výhledových koeficientů pro rok 

1995 - 2030.   

 

Tab. č. 1. Průměrná denní četnost provozu na veřejných komunikacích 

     současný stav 

Profil N celk Nna v 

silnice v obci 575 25 30 

 

V období výstavby k liniovým zdrojům uvedeným v předchozí kapitole přistupuje  

doprava stavebních materiálů  a komponentů technologie vleků a lanovky, odvoz zeminy a 

vytěženého dřeva jejímž zdrojem a cílem bude prostor sjezdovky. Pro výstavbu záměru bude 

pravděpodobně nutné k odvozu zemin, dřeva, návozu materiálů a technologie průměrně 30 

jízd nákladních automobilů denně, pouze v denní době. Dále se počítá s pohyby 20 osobních 

automobilů obsluhy stavby. 
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Tab. č. 2. Průměrná denní četnost provozu na veřejných komunikacích 

      období výstavby  

Profil N celk Nna v 

Silnice v obci 615 55 30 

 

V období provozu hodnoceného areálu bude dominantním zdrojem hluku hluk 

dopravní, způsobený pohyby automobilů návštěvníků po příjezdové komunikaci. Pro stávající 

areál  je využívání parkoviště na konečné zastávce autobusu, kapacita této plochy je cca 120 

míst. 

V rámci výstavby navrhovaných vleků bude rovněž zřízeno  parkoviště v blízkosti 

dolní stanice vleků modré sjezdovky s  kapacitou 120 osobních automobilů. V souvislosti 

s provozem hodnoceného záměru se předpokládá navýšení o 240 osobních automobilů denně 

oproti současnému stavu.  

 

Tab. č. 3. Průměrná denní četnost provozu na veřejných komunikacích 

      období provozu  

Profil N celk Nna v 

Silnice v obci 815 25 30 

 

 Liniovým zdrojem hluku, který má charakter zdroje stacionárního budou lyžařské 

vleky a lanovka. Pro výpočet byly použity parametry nejhlučnějšího zařízení, vleku  TCS-1, 

jehož hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 7.5 m od trati je výrobcem udávána 55.5 dB, a 

ve vzdálenosti 10 m od koncových stanic 58.4 dB. Provoz sjezdovek se předpokládá v denní 

době, zasněžování v době noční. 

 

 Liniovým zdrojem hluku bude rovněž provoz rolby při úpravě sjezdovek a distribuci 

umělého sněhu. Jedná se o zařízení s hladinou akustického tlaku 75.8 dB ve vzdálenosti 7.5 m 

od zdroje. provoz zařízení se předpokládá 2 hodiny denně.    

 

4.2. Zdroje plošné stacionární  

Za plošný zdroj hluku s charakterem hluku dopravního je nutno, v období výstavby, 

považovat provoz nákladních automobilů v prostorech mimo veřejné komunikace. 

Předpokládá se, že pro výstavbu jednotlivých prvků areálu budou vybudovány přístupové 

komunikace (jedna v prostoru červené a druhá v prostoru modré sjezdovky), přístupné 
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odbočením ze stávající veřejné komunikace. Počty nákladních automobilů jsou stejné jako 

v případě liniových zdrojů. 

 

Plošným zdrojem hluku bude dále  plocha staveniště. Pro výpočet byla uvažována 

plocha staveniště podél lyžařských  vleků a lanovky, kde budou budovány patky sloupů.  Zde 

bude hluk způsoben provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů se 

stavebními materiály a komponenty technologického zařízení. Při hodnocení situace byl 

provoz na ploše  

staveniště modelován pojezdy těžkých nákladních automobilů v terénu s hladinou hluku 

jednotkového vozidla 90 dB. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk stavebních mechanizmů, 

který byl modelován mechanizmem s akustickým výkonem 105 dB (např. bagr, nakladač, 

atp.) a v době kácení lesního porostu i provoz řetězových pil (LWA= 102 dB).  

 

Stavební činnosti budou prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 502/2000 

Sb. v platném znění, tj. v době od 7.00 do 21.00 hod.  

 

4.3. Zdroje bodové 

  Bodovými zdroji hluku budou zasněžovací děla k přípravě umělého sněhu. Hladina 

akusticého tlaku tohoto zařízení ve vzdálenosti 20 m od zdroje je 72 dB. V prostoru červené 

sjezdovky  se předpokládá instalace 4 ks děl, v prostoru sjezdovky modré rovněž 4 ks (LWA 

=102 dB). Koncové stanice vleků a lanové dráhy se chovají rovněž jako bodové zdroje 

s hladinou akustického tlaku 58.4 dB ve vzdálenosti 20 m od zdroje.  

 

5. Výpočet ekvivalentních hladin hluku 

 Výpočet ekvivalentních hladin  hluku, jehož zdrojem bude výstavba a provoz 

jednotlivých prvků areálu, byl proveden pro následující stavy:  

 

1. Současný stav 

2. Období výstavby 

3. Provoz zařízení areálu 
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5.1. Výpočtové body 

Ekvivalentní hladiny hluku byly vypočteny pro venkovní chráněný prostor definovaný 

v souladu s   § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. Výpočet byl proveden pro denní dobu. 

V noční době se provoz areálu nepředpokládá. V této době bude v provozu, v některých 

obdobích, pouze zasněžování sjezdovek. 

 

Výpočtový bod č.1 

východní hranice parcely. č. 516/4 u chaty č. parc. 277, 3 m nad úrovní terénu 

Výpočtový bod č.2 

západní hranice parcely. č. 731/1 rod. domu na parc. č. 735, 3 m nad úrovní terénu 

Výpočtový bod č.3 

západní hranice parcely. č. 578/4 u chaty na parc.č. 249, 3 m nad úrovní terénu 

 

5.2. Hluk ve venkovním chráněném prostoru 

5.2.1 Dopravní hluk 

 Jelikož umístění výpočtových bodů bylo provedeno především pro postižení vlivu 

provozu sjezdových tratí, byl výpočet dopravního hluku proveden v normované vzdálenosti  

od komunikací - 7.5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu. Hodnoty uvedené v následující 

tabulce lze považovat za hladiny akustického tlaku pouze v případě, že venkovní chráněný 

prostor, případně venkovní chráněný prostor staveb se nachází ve vzdálenosti 7.5 m od osy 

nejbližšího jízdního pruhu dané komunikace.  

 

 Tab. č. 4 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku, denní doba, 7.5 m od osy 

silnice  výška [m]  LAeq,T [dB]  stav v r. 
2005 

LAeq,T [dB]  
výstavba 

LAeq,T [dB]  
cílový stav 

silnice v obci 3.0 49.2 51.3 50.2 
 

 

5.2.2 Hluk ze stacionárních zdrojů 

 Výpočet hladin akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů byl proveden pro 

lokalitu, projektované prodloužení červené sjezdovky, instalace sedačkové lanovky  a pro 

lokalitu, kde bude zřízena modrá sjezdovka s vlekem  
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A . Současný stav 

 

Na lokalitě jsou v současné době provozovány 2 lyžařské vleky.  

 

Obr. č. 2 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, současný stav 

 

 

 

 

Tab. č. 5 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, denní doba, současný stav 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

1     3.0  29.4 40.2 40.5 
2     3.0  36.9 42.2 43.3 
3    3.0 28.1 40.7 40.9 

*) obsahuje provoz vleků jako liniový zdroj 
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B. Období výstavby 

 Za hluk ze stacionárních zdrojů byl v tomto případě považován jednak hluk stavebních 

strojů a mechanizmů na místech staveniště, hluk motorových řetězových pil  a jednak hluk 

dopravních prostředků pohybujících se mimo veřejné komunikace. Pro výpočet byl uvažován 

nejhorší možný případ, kdy všechny mechanizmy jsou v činnosti současně (včetně kácení 

stromů) 

 

Obr. č. 3 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, období výstavby 

 

 

Tab. č. 6 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, denní doba, období 

výstavby 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

1     3.0  29.0 48.5 48.5 
2     3.0  27.5 51.0 51.0 
3    3.0 26.4 48.0 48.0 

*) doprava mimo veřejné komunikace 
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C. Období provozu areálu 

 Vliv hluku v období provozu byl vypočten jednak pro běžný provoz vleků a 

sjezdovek, jednak pro úpravy sjezdových tratí, kdy jsou v provozu sněžná děla a rolba pro 

úpravu povrchu sjezdovek. 

 

Obr. č. 4 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, běžný provoz  vleků 

 

 

 

 

Tab. č. 7 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, denní doba, běžný provoz 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

1     3.0  39.7 47.9 48.5 
2     3.0  37.5 45.5 46.1 
3    3.0 31.4 42.2 42.5 

*) obsahuje provoz vleků jako liniový zdroj 

 



Skácel A., 2005: "SKI areál Řeka".  Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. str. 142 z 146 

Obr. č. 5 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, úprava tratě 

 

 

Tab. č. 8 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, denní doba, úprava tratě  

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

1     3.0  25.0 47.5 47.5 
2     3.0  23.5 45.9 46.0 
3    3.0 22.4 46.8 46.8 

*) obsahuje provoz rolby jako liniový zdroj 

 

5.3. Návrhy na opatření 

 Vzhledem ke skutečnosti, že hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném 

prostoru, způsobené údržbou sjezdových tratí jsou nadlimitní pro noční dobu, kdy je 

předpokládáno zasněžování, navrhuje se realizace následujících opatření. 

 

K odstranění tohoto problému se navrhuje v noční době na místo 4 sněhových děl 

používat 2 děla na každé sjezdovce, která lokalizovat do horní poloviny sjezdovek. Do spodní 

části potom dopravit umělý sníh pomocí rolby. Zasněžování spodních partií sjezdovek 
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provádět do 22.00 hodin a po 6.00 hod. Po realizaci popsaných opatření bude pravděpodobný 

stav následující. 

 

Obr. č. 6 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů po realizaci opatření,  

     úprava tratě – po realizaci opatření 

 

 

Tab. č. 9 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů po realizaci opatření,  

     úprava tratě – Lokalita 1 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

1     3.0  25.0 36.6 36.9 
2     3.0  21.3 39.4 39.5 
3    3.0 22.4 37.6 37.7 

*) obsahuje provoz rolby jako liniový zdroj 

 

 



Skácel A., 2005: "SKI areál Řeka".  Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. str. 144 z 146 

6. Zhodnocení 

 Daná lokalita je již v současné době zimní turistickou oblastí. Současné zatížení 

lokality dopravním hlukem lze hodnotit jako střední .   V období výstavby jednotlivých 

objektů hodnoceného areálu dojde ke zvýšení ekvivalentních hladin dopravního hluku. 

V okolí příjezdové komunikace činí toto zvýšení cca 2 dB.  V období provozu areálu dojde ke 

zvýšení hladin dopravního hluku, přibližně o 1 dB ve srovnání se stávajícím stavem. I po 

tomto nárůstu zůstanou ekvivalentní hladiny dopravního hluku bezpečně pod limitem. 

 

 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů jsou v současné době na lokalitě podlimitní.  

Hluk emitovaný v období výstavby z prostorů stavenišť rovněž nebude v okolí sledovaných 

výpočtových bodů nadlimitní. Podmínkou je, aby stavební práce byly prováděny v souladu s 

ustanoveními nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění, tedy pouze v době  7.00 - 21.00 

hod.  

Po uvedení nových vleků a sjezdových tratí do provozu se hladiny akustického tlaku budou 

pohybovat pravděpodobně na úrovních 43 – 49 dB. V případě údržby tratí a umělého 

zasněžování byla navržena opatření, po jejichž realizaci nedojde k překročení nejvýše 

přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku i v tomto případě. 

  

Tab. č. 16 Změny ekvivalentních hladin hluku ze stacionárních zdrojů – Lokalita 1 

Výp. bod č. LAeq,T [dB] 
souč. stav 

LAeq,T [dB] 
výstavba 

LAeq,T [dB] 
provoz 

LAeq,T [dB] 
úprava tratí-

den 

LAeq,T [dB] 
úprava tratí-

noc 
1 40.5 48.5 48.5 47.5 36.9 
2 43.3 51.0 46.1 46.0 39.5 
3 40.9 48.0 42.5 46.8 37.7 

 

 

6.1. Požadavky Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění 

Dále uvedení zhodnocení výsledů hlukové studie platí za následujících předpokladů: 

5. Provoz vleků lanovky a sjezdových tratí bude pouze v denní době 
6. Stavební práce budou prováděny v době 07.00 hod – 21.00 hodin. 
7. Úprava sjezdových tratí a umělé zasněžování bude prováděno v denní době 
8. V noční době mohou být v provozu  současně v provozu 2 sněhová děla umístěná 

v horní části každé sjezdovky. Umělý sníh musí být ve spodní části sjezdovek 
dopraven na potřebná místa rolbou. 
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 Dle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 12, odst. 2, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 

staveb  se stanoví součtem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro 

denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6. 

-  korekce  + 5 dB ...... dopravní hluk 

   +10 dB .....  provádění stavebních prací 

- 10 dB ...... noční doba 

 

 Na základě výsledků uvedených v tab. č. 6 až 9 lze konstatovat, že:vlivem  výstavby a 

provozu lyžařských vleků a sedačkové lanovky v lyžařském areálu Řeka, v chráněném  

venkovním prostoru a v chráněném  venkovním prostoru staveb , definovaném v souladu s   § 

30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.: 

  

a) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny dopravního hluku  v  

denní době. 

b) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních 

zdrojů v období výstavby v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

c) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních 

zdrojů v cílovém stavu v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

d) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních 

zdrojů v cílovém stavu v nejhlučnější hodině v noční době. 

 

------------------------ 

Všechny  výpočty, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány jsou uloženy u 

zpracovatele. 
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Příloha č. 13 

Fotografické přílohy 
Přední stana Oznámení: pohled na zimní krajinu v okolí investičního záměru  

Foto č. 1: plocha současné malé sjezdařské dráhy – pohled zespodu 

 

Foto č. 2: pohled ze střední části velké sjezdařské dráhy 

 

 


