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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
A.1   Obchodní firma 
 
 

Město Česká Třebová 
Staré náměstí 78 
560 13 Česká Třebová 

    
 
A.2  IČO 
 
 

002 78 653 
 
 

A.3   Sídlo ( bydliště ) 
 
 

Město Česká Třebová 
Staré náměstí 78 
560 13 Česká Třebová 

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

p. Jaroslav Zedník, starosta města 
Staré náměstí 78 
560 13 Česká Třebová  
 

    
A.5   Projektant projektu 
 
 

• Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí : 
Adeco spol. s r.o. Česká Třebová 

 
• Zpracovatel dokumentace – „oznámení podle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. O posuzování 

vlivů na ŽP“: 
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy (RARSM) Olomouc, Horní náměstí 5, 
Olomouc 
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A.6  Celkové náklady projektu 
 
 
Část projektu Kč EUR 
Lyžařský areál Peklák 48.000.000,- 1.454.545,- 
Lyžařský areál Hory 11.852.000,- 359.151,- 
Celkem 59.852.000 Kč 1.813.696 EUR 
 
 

Investor hodlá záměr přihlásit do programu podpory EU – SROP, kde je možnost získat až 75% 
finančních prostředků jako nevratnou podporu. 
 
 
 
 
 
Obr.: Přehledná situace umístění záměru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyžařský areál PEKLÁK 

Sportovní areál HORY 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU  
 
 

B.I   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
B.I.1   Název záměru 
 

 

ZIMNÍ REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ STŘEDISKO REGIONU ORLICKO – TŘEBOVSKO 
A - VÝSTAVBA LYŽAŘSKÉHO AREÁLU PEKLÁK V ČESKÉ TŘEBOVÉ  
B - VÝSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU HORY V ČESKÉ TŘEBOVÉ 

 
 

 
B.I.2   Kapacita (rozsah) záměru 
 
 

Záměrem investora je vybudovat rekreační a sportovní středisko, které bude sloužit obyvatelům 
celého regionu Orlicko – Třebovsko.  

Celý záměr je vyprojektován třemi samostatnými dokumentacemi pro územní rozhodnutí, které 
spolu úzce souvisí (areál „Peklák“, areál „Hory“, příjezdová komunikace a parkoviště – součást areálu 
Peklák). 

 
A) Výstavba lyžařského areálu „Peklák“ v  České Třebové 
 

Areál je umístěn na svahu nazývaném Peklák nacházejícím se na západním okraji města 
Česká Třebová na severovýchodním úbočí hřebene Jelenice v místě odedávna využívaném pro účely 
sjezdového lyžování. Plochy v současnosti využívané pro sjezdové lyžování jsou však bez jakéhokoli 
technického a sociálního zázemí. Nově budovaný areál navazuje na stávající sportovní areál FK Česká 
Třebová. V prostoru horní stanice lyžařského vleku navrhovaná sjezdovka na síť stávajících i nově 
zřizovaných běžeckých tratí. 

Součástí projektu jsou provozní budovy pro sociální zázemí, občerstvení návštěvníků, servis a 
technické zázemí vleku, úpravy svahu, zasněžování a pro personál. Ve svahu nad hřištěm je navržena 
akumulační nádrž pro zasněžování sjezdovky. V rámci stavby jsou rovněž navrženy přípojky 
inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, el. přípojka nn, sdělovací rozvody a osvětlení areálu. 

Součástí tohoto projektu je rovněž vybudování obslužné komunikace podél FK v České 
Třebové a parkoviště pro 105 osobních automobilů (včetně příslušného počtu stání pro imobilní osoby). 
Komunikace bude zajišťovat dopravní obsluhu rodinných domků v lokalitě a lyžařského vleku – areál 
Peklák.   
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Hydrogeologický vrt CTP-1 bude mít hloubku 90 m a bude sloužit k odběru podzemní vody,  
shromažďované v sousední akumulační nádrži a využívané pro výrobu technického sněhu. 

 
Plocha sjezdovky     61.900m2 
Šikmá délka vleku:     cca 775 m 
Převýšení sjezdovky:     146 m 
Průměrný sklon:     19 % 
Přepravní kapacita:     1200 osob/hod. 
Předpokládaný počet návštěvníků   150 osob 
Personál      8 osob 
Počet parkovacích míst     105 osobních aut 

 
 
B) Výstavba sportovního areálu "Hory" v  České Třebové 
 

Jedná se o výstavbu nového sportovního areálu využívaného v zimním období pro běžecké 
lyžování, mimo zimní sezónu pro běh na kolečkových lyžích, bruslích a jízdu na skateboardech. 

Při vstupu do sportovního areálu bude umístěna provozní budova sloužící jako technické 
zázemí a sklad pro potřeby areálu. Akumulační nádrž je umístěna  na místě stávající vodní nádrže a je 
určena především pro potřeby zasněžování běžeckého okruhu. Napájení nádrže bude prodloužením 
stávajícího zatrubněného přítoku, který přivádí vodu z okolních pramenišť. 

Ostatní stavební objekty tvoří infrastrukturu pro provoz sportovního areálu. Jedná se o přípojku 
nn, osvětlení areálu a zařízení pro zasněžování běžeckého okruhu. 

Hydrogeologický vrt CTH-1 bude mít hloubku 100 m a bude sloužit k odběru podzemní vody,  
shromažďované v sousední akumulační nádrži a využívané pro výrobu technického sněhu. 

 
Jednosměrný běžecký okruh o šířce 3 m   563 m 
Dvousměrný běžecký okruh o šířce 4 m   340 m 
Délka obratiště o šířce 3 m      80 m 
 
 

 
B.I.3   Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území ) 
 

 
Kraj:    Pardubický 
Obec:    Česká Třebová 
Katastrální území:  Česká Třebová, Parník,  

 
 

Navržený záměr řeší rozvoj sportovních lyžařských areálů v České Třebové – Peklák a Hory. 
Jedná se o lyžařský vlek, běžkařské trasy včetně systémů zasněžování a doprovodné technické 
infrastruktury. Součástí záměru je i příjezdová komunikace s parkovištěm pro areál Peklák. 
  
 Místo hydrogeologického vrtu CTP-1 (Peklák) se nachází na západním okraji města Česká 
Třebová ve svahu nad soustavou fotbalových hřišť v nadmořské výšce cca 395 m n.m. na pozemku 
parc. č. 232/6 k.ú. Česká Třebová.  
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 Místo hydrogeologického vrtu CTH-1 (Hory) se nachází jihozápadně od České Třebové na dílčí 
náhorní plošině vysoko nad úrovní Třebovky v nadmořské výšce cca 490 m n.m. na pozemku parc. č. 
2848/3 k.ú. Česká Třebová.  

 
 

• Umístění záměru v území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností : 
 
Umístění realizace záměru zimního rekreačního a sportovního střediska není omezeno : 

- extrémními staveništními poměry (sesuvy, sutě, prudké svahy – jsou navržena technická 
opatření pro zabezpečení stavby, nestabilizované náplavy a písky, záplavy, seismicita, 
poddolovaná území) 

- starými zátěžemi (důlní činnost, skládky, odvaly a výsypky, intoxikace půdy) 
- současným využitím území 

 
Umístění realizace záměru je slučitelné : 

- se současnými, či očekávanými aktivitami 
- navržený záměr je v souladu s prioritami trvale udržitelného využívání území (soulad 

s územně plánovací dokumentací, soulad se strategií rozvoje regionu Orlicko - Třebovsko) 
 
 

• Umístění záměru v území významném z hlediska stability prostředí : 
 
Umístění realizace záměru zimního rekreačního a sportovního střediska se částečně nachází v území s: 

- poměrnou hojností, hodnotou a regenerační schopností přírodních zdrojů (ekosystémů 
stabilních, stabilizujících, vysoce produkčních, autoregulačních, atd.) 

- relativní jedinečností jednotlivých přírodních a civilizačních krajinných prvků (na úrovni 
celostátní, regionální, či lokální) 

- prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkčností, zejména pokud jde o 
mokřady (jezera, rybníky, rašeliniště, údolní nivy, atd.) řeky, souvislé lesy, horské oblasti, 
zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb. 
v platném znění) a území a oblasti klasifikované nebo chráněné podle zvláštních právních 
předpisů (např. zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění) 

 
Případné střety s výše uvedenými územími jsou popsány v příslušných kapitolách tohoto oznámení. 
 
 

• Umístění záměru v území speciálního zájmu : 
 
Umístění realizace záměru zimního rekreačního a sportovního střediska není omezeno : 

- místy zvláštního vědeckého významu 
- hustě obydlenými oblastmi (soulad s ÚPD) 
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B.I.4   Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
 
 Stavba nebude přispívat ke kumulaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí 
s případnými dalšími rozvojovými záměry v zájmové oblasti. Veškeré rozvojové aktivity v zájmovém 
území jsou řešeny schválenou územně plánovací dokumentací. 
 

 
 
B.I.5   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
 

Lyžařský areál „Peklák“ je umístěn na stejnojmenném svahu nacházejícím se na západním 
okraji města Česká Třebová na severovýchodním úbočí hřebene Jelenice v místě odedávna 
využívaném pro účely sjezdového lyžování. Plochy v současnosti využívané pro sjezdové lyžování jsou 
však bez jakéhokoli technického a sociálního zázemí. 

Nově budovaný areál navazuje na stávající sportovní areál FK Česká Třebová. V prostoru horní 
stanice lyžařského vleku navrhovaná sjezdovka na síť stávajících i nově zřizovaných běžeckých tratí. 

Součástí areálu bude i parkoviště a příjezdová komunikace podél areálu FK v České Třebové. 
 

Sportovní areál „Hory“ bude využíván v zimním období pro běžecké lyžování, mimo zimní 
sezónu pro běh na kolečkových lyžích, bruslích a jízdu na skateboardech. 

Areál je situován přibližně 2 km jihozápadně od města Česká Třebová  v rekreační oblasti "Na 
Horách" v místech s mnohaletou tradicí využívaných pro sportovní aktivity zaměřené především na 
kondiční běh a běžecké lyžování. Areál navazuje na soustavu běžeckých lyžařských tratí udržovaných a 
provozovaných SKI klubem Česká Třebová a dále na cesty s upraveným povrchem (pilinovky) 
využívané širokou veřejností pro kondiční běh. 

Potřeba vybudování nového areálu vyplývá z neustále vzrůstající oblíbenosti výše uvedených 
sportovních činností. V současné době nejsou v České Třebové pro jízdu na kolečkových bruslích a 
skateboardech vhodné podmínky a prostory. Tyto sporty jsou provozovány na pozemních 
komunikacích, kde hrozí akutní nebezpečí úrazu. 

 
 
Variantní řešení: 
 

 Umístění stavby obou rekreačně sportovních areálů vyplývá z umístění stávajících sportovních 
zařízení. Základní koncepce byla navržena ve Studii stavebně architektonické koncepce městským 
architektem ing. J. Janderou CSc.  

Umístění záměrů je zakotveno v územně plánovací dokumentaci, s variantním umístěním 
záměrů se neuvažovalo. 

 
V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či 

rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a 
technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů 
srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v členských zemích 
Evropské unie. 
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B.I.6   Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
 

Záměrem investora je vybudovat rekreační a sportovní středisko, které bude sloužit obyvatelům 
celého regionu Orlicko – Třebovsko.  

Celý záměr je vyprojektován třemi samostatnými dokumentacemi pro územní rozhodnutí, které 
spolu úzce souvisí (areál „Peklák“, areál „Hory“, příjezdová komunikace a parkoviště – součást areálu 
Peklák). 
 
A) Výstavba lyžařského areálu „Peklák“ v  České Třebové 
 

Areál je umístěn na svahu nazývaném Peklák nacházejícím se na západním okraji města 
Česká Třebová na severovýchodním úbočí hřebene Jelenice v místě odedávna využívaném pro účely 
sjezdového lyžování. Plochy v současnosti využívané pro sjezdové lyžování jsou však bez jakéhokoli 
technického a sociálního zázemí. Nově budovaný areál navazuje na stávající sportovní areál FK Česká 
Třebová. V prostoru horní stanice lyžařského vleku navrhovaná sjezdovka na síť stávajících i nově 
zřizovaných běžeckých tratí. 
 
SO - 01 Sjezdovka 
 

V zalesněné části plochy bude provedeno vytěžení dřeva a odstranění pařezů. Na celé 
sjezdovce se odstraní náletové dřeviny, vyrovnají se terénní nerovnosti, provede se ohumusování a 
zatravnění. 
 
SO - 02 Lyžařský vlek 
 
Vodorovná délka:    763 m 
Šikmá délka:     cca 775 m 
Jízdní dráha     725 m 
Převýšení:     146 m 
Průměrný sklon:    19% 
Přepravní kapacita:    1200 osob/hod. 
Výkon motoru:     75 kW 
 

Jedná se o oběžný lyžařský vlek s dvoumístným unášecím zařízením tvaru "T" upevněným k 
nekonečnému dopravnímu lanu. Vlek dále obsahuje pohonnou a vratnou stanici, traťové podpěry, 
kladkové baterie a tažné závěsy. 

Pohonná stanice je situována jako stanice dolní. Je osazena elektromotorem s převodovkou 
pohánějící lanový kotouč o průměru 2,5m. Elektromotor je napájen přes frekvenční měnič umožňující 
plynulou regulaci rychlosti a tím i ekonomický provoz lyžařského vleku.  
V trase vleku bude provedeno vytěžení dřeva, odstranění pařezů a náletů. Bude provedeno vyrovnání 
terénu, ohumusování  a osetí travou.  
 
SO - 03 Zasněžování 
 

Pro lyžařský areál Peklák je navrhován kombinovaný systém pro použití tyčových i vrtulových 
děl s využitím centrálního kompresoru. Odběr vody bude prováděn z akumulační nádrže umístěné v 
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dolní části areálu. Chlazení vody je přirozené - vodní hladinou s případným dochlazováním chladící 
věží. Míchání vody v nádrži bude stlačeným vzduchem popř. čerpadlem. 

 
Potřebné množství sněhu teoretické    9.125m3 

Potřebné množství sněhu praktické (10% ztráty)   10.038m3 

Potřebné množství vody pro jednorázové zasněžení  4.500 m3 

Denní spotřeba vody pro zasněžování    900 m3 

Vteřinové množství vody pro zasněžování 
při průměrném výkonu zasněžování    20 l/s 
Dtto při špičkovém výkonu zasněžování    25 l/s 
Požadovaný tlak vody na výstupu z čerpadla   3 MPa     
 
Kompletní zasněžovací systém se sestává z následujících souborů: 
 
a) čerpací stanice 

Podle výběru budoucího dodavatele zasněžování může být čerpání vody řešeno: 
- stacionárním  vysokotlakým horizontálním čerpadlem (čerpadly) umístěným v suterénu 

provozního objektu 
- ponornými čerpadly instalovanými ve studni propojené s akumulační nádrží  

 
b) chlazení vody 

Při průměrné teplotě přiváděné vody 9° C a průměrné venkovní teplotě –3° C lze uvažovat s 
chladícím výkonem přirozeného chlazení (vodní hladinou) přibližně 40 kW. Chladící výkon je kromě 
venkovní teploty a chladící plochy značně závislý na rychlosti proudění vzduchu. Při špičkové denní 
spotřebě vody pro zasněžování 900 m3 je tento výkon nedostatečný. Přirozené chlazení vody je proto 
nutno doplnit chladící věží nebo ochlazováním jiným ekvivalentním způsobem s chladícím výkonem 150 
kW. 

 
c) zařízení SNOW-MAX 

Slouží pro podporu nukleace při výrobě technického sněhu a pro zvýšení efektivnosti výroby. 
Přidávání nukleátoru je nutné zejména při odběru upravené vody z vodovodního řádu. S umístěním 
tohoto zařízení je uvažováno v blízkosti vysokotlakého čerpadla při obou variantách jeho možného 
umístění. 

 
d) potrubní rozvody 

Potrubní rozvody budou uloženy v zemi v nezámrzné hloubce a proti posunu budou kotveny po 
vzdálenostech cca 50 m. Trasa rozvodů je vedena v souběhu s lyžařským vlekem.  

 
e) kabelové rozvody 

Kabelové rozvody zasněžovacího systému zahrnují: 
- silový kabel určený především pro napájení ventilátorů sněžných děl 
- ovládací kabel CYKY 12Cx2,5 mm2 pro umožnění budoucího centrálního řízení 

zasněžování z prostoru provozní budovy A1 
 

f) hydroboxy 
Jedná se o přípojná místa rozvodů tlakové vody, stlačeného vzduchu a elektrické energie pro 

sněžná děla a tyče.  Na trase se uvažuje s realizací 12 odběrných míst. 
 

g) prostředky pro zasněžování 
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Pro zasněžování areálu je uvažováno s kombinací vrtulových děl a zasněžovacích tyčí při 
využití centrálního rozvodu stlačeného vzduchu. Množství a typ jednotlivých zasněžovacích prostředků 
bude stanoven na základě výběru dodavatele zasněžovacího systému a finančních možnostech 
investora. Zasněžovací systém (soubory a-f) je kapacitně navržen na použití 3 vrtulových děl a 4 
zasněžovacích tyčí. 
 
 SO - 04 Akumulační nádrž 
 

Je navržena železobetonová tříkomorová nádrž lichoběžníkového půdorysu z vodostavebního 
betonu o celkovém objemu 900 m3. Umístění nádrže využívá terénní svah mezi fotbalovým hřištěm a 
stávající polní cestou. Zadní stěna nádrže je navržena jako opěrná zeď. Zastavěná plocha nádrže je 
400 m2. Nádrž bude současně využívána jako zdroj požární vody. V rámci výstavby nádrže bude 
demontována část stávajícího oplocení fotbalového hřiště. Nádrž bude zabezpečena novým oplocením. 
Nad otevřenou hladinou nádrže bude umístěno dochlazovací zařízení. 
Napouštění nádrže je možné provést ze dvou zdrojů: 

- z městské vodovodní sítě přípojkou DN 100 
- z plánovaného vrtu situovaného vedle nádrže 

Nouzové vypuštění nádrže bude řešeno pomocí čerpadel s odvodem do kanalizace. 
 
SO - 05 Jímání vody 
 

Jímání vody jako alternativní zdroj vody pro zasněžování je zajištěno hloubkovým vrtem 
umístěným vedle akumulační nádrže.  
 Hydrogeologický vrt CTP-1 bude mít hloubku 90 m a bude sloužit k odběru podzemní vody,  
shromažďované v sousední akumulační nádrži a využívané pro výrobu technického sněhu. Okamžité 
množství vody čerpané z vrtu bude 8 l/s, celkový roční odběr bude činit cca 20 000 m3. Z hlediska 
konstrukčního a technologického bude mít vrt charakter jímací studny s výstrojí PVC průměr 160 mm, 
s perforací v úseku 50 – 80 m a zaplášťovým filtračním obsypem, zhlaví vrtu bude uzavřeno v cca 1,5 m 
hluboké manipulační šachtici. Úsek vrtu v etáži 0 – 40 m bude zaplášťově zatěsněn tak, aby jednotlivé 
kolektorské horniny nebyly propojeny. Vrt bude osazen ponorným čerpadlem, výtlačným potrubím, 
silovým kabelem a ovládacím kabelem na regulaci hladiny vody.  
 
SO - 06 Provozní objekt A1 
 

Provozní objekt A1 je umístěn ve svahu mezi fotbalovým hříštěm a spodní částí lyžařského 
svahu. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Vstup do přízemí objektu je po rampě z fotbalového hřiště.  

Zastavěná plocha objektu je 330,90 m2, obestavěný prostor 2.120 m3. 
V přízemí jsou navrženy místnosti pro technologická zařízení, sklad a provozovnu servisu, půjčovny a 
úschovny lyží. V patře je garáž pro rolbu, denní místnost, kanceláře, šatny a sociální zařízení pro 
personál provozovatele. Dále je zde umístěno bezbariérové WC pro imobilní návštěvníky areálu.  
 
SO - 07 Provozní objekt A2 
 

Provozní objekt A2 je umístěn ve svahu v dolní části sjezdovky. Objekt je osazen na 
navrhované vodorovné terase. 
Zastavěná plocha objektu bez terasy je 127 m2, obestavěný prostor 530 m3. 
V objektu je navržena pokladna, občerstvení pro návštěvníky formou bufetu s patřičným zázemím a 
prostorami pro zaměstnance a dále záchody pro návštěvníky areálu. 
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Přístup na terasu ze strany od provozního objektu A1 a parkovacích ploch bude umožněn krytým 
venkovním schodištěm. Na pokladnu budou provozně navazovat turnikety umístěné na ploše mezi 
nástupní stanicí vleku a provozním objektem A2. 
 
SO - 08 Provozní objekt A3 
 

Jedná se o objekt určený jako úkryt obsluhy horní stanice lyžařského vleku. 
Zastavěná plocha objektu je 8 m2, obestavěný prostor 25,6 m3. 
Konstrukčně bude objekt proveden jako dřevostavba srubového vzhledu v barvě přírodní. Zastřešení 
bude provedeno stanovou střechou s plechovou krytinou v barvě zelené. 
 
SO - 09 Komunikace v areálu 
 

Komunikace v areálu jsou provozně napojeny na nově budovanou místní komunikaci v ulici Pod 
Jelenicí. Pod dolní stanicí vleku je navrženo obratiště dimenzované pro otáčení nákladních automobilů 
(vozidla HZS, vozidla pro odvoz TKO). Dále je navržena komunikace v šíři 4,0 m podél provozní budovy 
A1. Na ní navazuje komunikace v šíři 3,5 m ukončená u akumulační nádrže. 
Mezi provozními budovami A1 a A2 a mezi provozní budovou A2 a obratištěm je navržen pojízdný 
chodník v šíři 2 m. 
 
SO - 10 Přípojka nn a rozvody nn 
 

Elektrická energie bude mimo běžné spotřeby pro osvětlení provozních objektů využívána 
rovněž pro vytápění stavebních objektů a dále pro pohon vleku a provoz zasněžování. 
Instalované příkony: 
Provozní objekt A1:  světelné a zásuvkové obvody  Pi = 20 kW 
    vytápění objektu   Pi = 10 kW 
Provozní objekt A2:  světelné a zásuvkové obvody  Pi = 22 kW 
    vytápění objektu   Pi = 23 kW 
Provozní objekt A3:  světelné a zásuvkové obvody  Pi = 3 kW 
    vytápění objektu   Pi = 2 kW 
 
V instalovaných příkonech jednotlivých objektů nejsou zařazeny technologické spotřebiče, které jsou 
součástí zasněžování. 
 
Vlek    pohon vleku    Pi = 75 kW (112 kVA) 
Zasněžování  centrální kompresor   Pi = 45 kW (69 kVA) 
   čerpadlo do systému   Pi = 2x75 kW (228 kVA) 
   hydroboxy    Pi = 3x15 kW (69 kVA) 
   čerpadlo do nádrže, chlazení  Pi = 10 kW (15 kVA) 
Osvětlení sjezdovky      Pi = 24 kVA 
 
Instalovaný příkon celkem     430 kW   
Celkový soudobý příkon areálu v 1. etapě výstavby  210 kW 
Výpočtový proud      410 A 
Dimenze jištění před elektroměrem    400 A  
 

Požadovaný příkon pro napájení lyžařského areálu bude zajištěn ze nově budované sloupové 
TS situované na okraji v prostoru areálu. 
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Ve volném terénu budou kabely uloženy v loži z kopaného písku a označeny výstražnou fólií. 
Krytí kabelů bude 0,7m. Při průchodu pod komunikací budou kabely uloženy v betonových žlabech s 
krytím 1m. 

 
 SO - 11 Přípojka vodovodu 
 

Vodovod a kanalizace budou napojeny na městské trasy, budované v rámci akce „Česká 
Třebová - Vodovod a kanalizace Pod Jelenicí“, zpracovatel pí. Hubálková. Akce je v současné době ve 
výstavbě. 

 
Zasněžování 
 
denní maximum        900 m3/den 
předpokládaná roční spotřeba vody pro zasněžování   22.000 m3/rok 
objem nádrže pro zasněžování      900 m3 

požadavek na napuštění nádrže      do 20 hodin 
napouštění nádrže       900 / 3,6 / 20 = 12,50 l/s  
 
Požární vodovod 

 
Na konci vodovodního řadu, který bude prodloužením řadu „Pod Jelenicí“, bude osazen hydrant 

DN 80, nádrž pro zasněžování může dle vyjádření požárního technika rovněž sloužit jako požární. 
 
SO - 12 Přípojka kanalizace 
 

Veškeré splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch a žlabu nad 
provozní budovou A2 budou svedeny do šachty Š5 budované jednotné kanalizace DN 300, navrhované 
v rámci akce „Česká Třebová - Vodovod a kanalizace Pod Jelenicí“, zpracovatel pí. Hubálková. Na 
kanalizaci budou rovněž zaústěny vody z drenáží u budovaných objektů.  

Dešťové vody ze zelených ploch budou tak jako dosud likvidovány převážně zásakem. Žlab 
bude do kanalizace zaústěn přes lapač splavenin. 
Hlavní trasa kanalizace je vedena podél provozní budovy A1.  
Kanalizace bude uložena cca 1,3-1,80 m pod terénem, sklon hlavní trasy cca 20‰. 
 
SO - 13 Telefonní přípojka 
 

V 09/2003 byla Českým Telecomem vypracována startovací dokumentace řešící připojení nově 
budovaných RD v ulici Pod Jelenicí na telekomunikační síť. Nově budovaný ÚR bude využit i pro 
potřeby lyžařského areálu. Vlastní přípojka bude provedeny z tohoto UR zemním kabelem ukončeným v 
provozní budově A1. 

 
SO - 14 Osvětlení lyžařského areálu 
 

Osvětlení lyžařského areálu bude navrženo v souladu s ČSN EN 12 193 v třidě III, tj. s 
intenzitou osvětlení 20 lx. Pro osvětlení budou použity výbojkové světlomety typu IZ-X C 400H osazené 
metalhalogenidovou výbojkou 400 W. 

V dolní části sjezdovky bude osvětlení navrženo jako jednostranné. Svítidla budou instalována 
na podpěrách lyžařského vleku a dále na osvětlovacích stožárech výšky 10 m umístěných mezi 
podpěrami vleku v podélné ose vleku. 
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V místě rozšíření sjezdovky bude osvětlení řešeno ze dvou stran. Osvětlovací body umístěné v ose 
lyžařského vleku budou doplněny osvětlením severní strany sjezdovky. Osvětlovací tělesa na této 
straně sjezdovky budou upevněna na osvětlovacích stožárech výšky 12 m.   
 
SO - 15 Sdělovací rozvody 
 

Při výstavbě areálu budou realizovány následující sdělovací rozvody: 
Pobočkové telefonní rozvody pro spojení jednotlivých stavebních objektů s provozní budovou 

A1. V provozní budově A1 bude instalována pobočková telefonní ústředna umožňující  telefonní spojení 
mezi jednotlivými objekty v areálu. 

Kabelový rozvod místního rozhlasu. Bude vyveden z ústředny v provozní budově A1. Jednotlivé 
vývody budou provedeny u pokladny (objekt A2) a dále na jednotlivých podpěrách lyžařského vleku. 
Trasa kabelu bude společná s ostatními rozvody pro zasněžování a napájení horní stanice. 

Sdělovací kabel pro budoucí provoz sněhového zpravodajství. Bude uložen mezi objektem 
horní stanice a provozní budovou. Kabel bude uložen ve společném výkopu s ostatními kabely. 

Sdělovací rozvody pro spojení pokladny s turniketovým systémem pro odbavování lyžařů. 
 
 
Komunikace a parkoviště podél areálu FK v České Třebové 
 

Úsek A délky 307,63 m probíhá totožně se stávající komunikací š. 3 - 5 m, která navazuje na 
Kubelkovu ulici. Podél levé strany komunikace mezi km 0,00 - 0,241 je navržen zelený pás, ve kterém 
by měly být uloženy el kabely a telekomunikační vedení. Na tento zelený pás navazuje dlážděný 
chodník délky 66,63 m, který je ukončen napojením na stávající chodník v Kubelkově ulici.  

 
Úseky B a C délky 14,13 a 34,06 m probíhají na západní straně staveniště v prostoru 

lyžařského vleku. Vozovka šířky 3,50 m je ohraničena betonovými obrubníky a krajníky šířky 25 cm. 
Poloměr vnitřní hrany jízdních pruhů na křižovatkách těchto úseků je navržen 9 m a umožňuje tak 
obracení  nákladních vozidel zajišťujících dopravní obsluhu lyžařského areálu. 

 
Odvodnění obslužné komunikace – úseku A je řešeno šesti uličními vpustěmi typu NOWEL 

umístěnými po 50 m  podél pravostranných betonových obrub. Kanalizační přípojky z potrubí PVC DN 
200 mm se zaústí do městské kanalizace, která byla v roce 2003 položena pod navrhovanou 
komunikací – úsekem A. Kanalizační přípojky z potrubí PVC DN 200 mm budou uloženy na pískovém 
loži tl.150 mm, zásyp rýhy se uvažuje štěrkopískem. Odvodnění zemní pláně je navrženo podélnou 
drenáží  uloženou v rýze hloubky 40 cm. Zaústění drenáže se uvažuje do kanalizace, případně uličních 
vpustí.  
 

Parkoviště pro 105 malých osobních automobilů je umístěno na travnatém fotbalovém hřišti.  
Šířka parkoviště je 45,70 m a délka 48,70 – 53,50 m. Příjezd na parkoviště je zajištěn z obslužné 
komunikace – úseku A. Parkoviště bude provedeno s asfaltovým povrchem. 

Odvodnění parkoviště se předpokládá uličními vpustěmi NOWEL napojenými do kanalizace  
z potrubí PVC DN 300 mm, která bude vybudována podél obvodu parkoviště. Kanalizace se zaústí do 
stávající městské kanalizace uložené pod obslužnou komunikací úsekem A. Na kanalizační přípojce od 
parkoviště do veřejné kanalizace se osadí odlučovač ropných látek. 
Návrh konstrukce vozovky byl proveden podle TP 78 – Katalogu vozovek pozemních komunikací. 
Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení VI, návrhové úrovni porušení vozovky D1, namrzavým 
zeminám v podloží a difúznímu vodnímu režimu. Minimální hodnota modulu přetvárnosti podložní 
zeminy se uvažuje 45 Mpa. 
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B) Výstavba sportovního areálu „Hory" v  České Třebové 
 

Jedná se o výstavbu nového sportovního areálu využívaného v zimním období pro běžecké 
lyžování, mimo zimní sezónu pro běh na kolečkových lyžích, bruslích a jízdu na skateboardech. 
Stavba je rozdělena do několika stavebních objektů: 
 
 SO - 01 Běžecký okruh 

 
Jednosměrný běžecký okruh na louce za restaurací o šířce 3m je navržen v délce 563 m. Tento 

okruh je v rovné části na parcele 2851/2 u objektu SKI klubu rozšířen na šířku 4 m v délce 65 m. 
Dvousměrná trasa v lese je navržena v délce 340 m. Navržená šířka této trasy je 4m. Délka obratiště o 
šířce 3 m je 80 m. Trať bude provedena se zpevněným povrchem z jemnozrnného asfaltového koberce. 
Složení podkladních vrstev bude navrženo jako u komunikace pojížděné osobními automobily. 
     Celková délka běžeckého okruhu je 1.323 m. 
 

SO - 02 Akumulační nádrž 
 
Je navržena železobetonová dvoukomorová nádrž čtvercového půdorysu z vodostavebního 

betonu o celkovém objemu 500 m3.  Nádrž bude umístěna v místě dnešní nádrže (rybníčku). Zastavěná 
plocha nádrže je 225 m2.  
Nádrž bude současně využívána jako zdroj požární vody,  bude zabezpečena oplocením. Nad 
otevřenou hladinou napouštěcí komory nádrže bude umístěno dochlazovací zařízení. 
Napouštění nádrže je možné provést ze dvou zdrojů: 

- stávajícím zatrubněným přítokem který přivádí vodu z okolních pramenišť 
- z hloubkového vrtu situovaného vedle nádrže 

Nouzové vypuštění nádrže bude řešeno gravitačně do stávajícího zatrubnění. 
 

SO – 03 Jímání vody (vrt) 
 

Jímání vody jako alternativní zdroj vody pro zasněžování je zajištěno hloubkovým vrtem 
umístěným v blízkosti akumulační nádrže.  
 Hydrogeologický vrt CTH-1 bude mít hloubku 100 m a bude sloužit k odběru podzemní vody,  
shromažďované v sousední akumulační nádrži a využívané pro výrobu technického sněhu. Okamžité 
množství vody čerpané z vrtu bude 3 l/s, celkový roční odběr bude činit 4 000 m3. Z hlediska 
konstrukčního a technologického bude mít vrt charakter jímací studny s výstrojí PVC průměr 160 mm, 
s perforací v úseku 60 – 90 m a zaplášťovým filtračním obsypem, zhlaví vrtu bude uzavřeno v cca 1,5 m 
hluboké manipulační šachtici. Úsek vrtu v etáži 0 – 50 m bude zaplášťově zatěsněn tak, aby jednotlivé 
kolektorské horniny nebyly propojeny. Vrt bude osazen ponorným čerpadlem, výtlačným potrubím, 
silovým kabelem a ovládacím kabelem na regulaci hladiny vody.  

 
SO – 04 Zasněžování 
 
Pro sportovní areál Hory je navrhován jednoduchý nízkotlaký systém využívající vrtulového 

děla. Centrální rozvod vzduchu nebude zřizován. Na louce s běžeckým okruhem budou zřízeny 3 - 4 ks 
hydrantů včetně přípojných bodů elektro. Umístění hydrantů bude totožné s umístěním osvětlovacích 
stožárů.  

Zdrojem  vody pro zasněžování bude betonová akumulační nádrž. Akumulační nádrž je běžně 
plněna přírodním přítokem - přepadem ze stávajících pramenů. V případě nepříznivých 
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hydrometeorologických podmínek, nebo v případě větší potřeby zasněžování, je možno akumulační 
nádrž doplnit z hloubkového vrtu. Voda z vrtu bude dochlazována vhodně navrženým chladícím 
zařízením (např. chladící věží). Míchání vody v nádrži bude prováděno stlačeným vzduchem popř. 
čerpadlem. 

Vlastní odběr vody pro zasněžování bude prováděn  ze studny o průměru 1,5 m a hloubce cca 
5 m propojené s akumulační nádrží. Vzhledem k minimálnímu převýšení je požadovaný tlak vody v 
zasněžovacím systému do 2 MPa. 

 
Vstupní údaje pro dimenzování zasněžovacího systému: 

- délka běžeckého okruhu     500 m 
- šířka okruhu      3 – 4 m 
- požadovaná výška sněhové pokrývky   0,2 m 
- požadovaná doba pro zasněžení okruhu při  

průměrném výkonu zasněžování    48 hod 
 

Z výše uvedených vstupních údajů vyplývá následující: 
- potřebné množství sněhu teoretické    400 m3 
- potřebné množství sněhu praktické (50% ztráty)  800 m3 

- potřebné množství vody pro jednorázové zasněžení  400 m3 
- min. požadovaný tlak vody na výstupu z čerpadla  1 MPa  
- maximální povolený tlak vody na výstupu z čerpadla  2,8 Mpa 
 

Kompletní zasněžovací systém se sestává z následujících souborů: 
 

a) čerpací stanice  
Je tvořena vertikálním ponorným čerpadlem umístěným ve studni. 
 

b) chlazení vody  
S chlazením vody je nutno uvažovat pouze při požadavku opakovaného nebo nepřetržitého 

zasněžování nad rámec vypočtených hodnot, kdy objem akumulační nádrže a její přirozený přítok (cca 
1l/s) je nedostatečný a voda pro zasněžování musí být čerpána ze zemního vrtu. 

 
c) zařízení SNOW - MAX  

Slouží pro podporu nukleace při výrobě technického sněhu a pro zvýšení efektivnosti výroby. 
Přidávání nukleátoru je nutné zejména při odběru vody z vrtu. S umístěním tohoto zařízení je 
uvažováno  v prostoru provozní budovy. 

 
d) potrubní rozvody  

Potrubní rozvody  pro rozvod vody budou uloženy v zemi v nezámrzné hloubce. Trasa rozvodů 
je vedena v souběhu s kabely osvětlení areálu. Materiál a dimenzi potrubí stanoví dodavatelská firma.  

 
e) kabelové rozvody 

Kabelové rozvody zasněžovacího systému zahrnují silový kabel určený především pro napájení 
ventilátoru, kompresoru a ohřevu  sněžného děla. Kabely budou uloženy do společného výkopu s 
potrubními rozvody. 
 
f) hydroboxy 

Jedná se o přípojná místa rozvodů tlakové vody a elektrické energie pro sněžné dělo.  V areálu 
se uvažuje s realizací 4 odběrných míst. 
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g) prostředky pro zasněžování 

Pro zasněžování areálu je uvažováno s s využitím 1ks sněžného děla s ventilátorem a vlastním 
kompresorem - např. typ ARECO-Standard s množstvím vyrobeného sněhu cca 75m3/hod.  

 
SO – 05 Provozní objekt B1 
 
Provozní objekt B1 je umístěn rovnoběžně se stávající místní přístupovou komunikací v místě 

přístupu do sportovního areálu. Je osazen v mělké terénní vlně s výškovým rozdílem cca 1 m. 
Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt zastřešený sedlovou střechou s možností 

budoucího využití podkrovního prostoru pro skladové účely. Vstup do objektu je ze severní strany od 
běžeckého okruhu. Pro případ potřeby využití podkroví bude zřízeno venkovní ocelové otevřené 
schodiště se stupni z pororoštů. 

Zastavěná plocha objektu  obdélníkového půdorysu je 99,8 m2, obestavěný prostor 540 m3. 
Dispozičně je vnitřní prostor objektu rozdělen na místnost pro garážování technologických 

vozidel (malá rolba, sněžné skútry) a uskladnění nářadí a prostředků zasněžování (sněžné dělo)  a 
místnost pro umístění rozváděčů. 

 
SO – 06 Přípojka nn 

 
Elektrická energie bude  v areálu využívána pro následující účely: 
   - pohon čerpadla zasněžování    25 kW 
   - pohon čerpadla ve vrtu      7,5 kW 
   - pohon a ohřev sněžného děla    19 kW 
   - osvětlení areálu     15 kW 
   - osvětlení a temperování provozní budovy   8 kW 
Instalovaný příkon celkem       74,5 kW 
Soudobý příkon areálu       68 kW  
Výpočtový proud  - bez kompenzace     142 A 
    - s kompenzací      118 A 
Požadovaná dimenze jištění před elektroměrem    125 A  
Požadovaný příkon pro napájení lyžařského areálu bude zajištěn z rekonstruované sloupové 

transformovny umístěné na poz. č. 2785/27 mimo prostor areálu. Hlavní rozvodna areálu spolu s 
měřením bude umístěna v samostatné místnosti v provozní budově B1. Přípojka z distribučního 
rozváděče transformovny bude provedena dvojicí paralelních kabelů AYKY 3x240x120 mm2.  

 
SO - 07  Rozvody VO 
 
Osvětlení areálu jako celek bude navrženo v souladu s ČSN EN 12 193 v třídě III, druh sportu - 

běh na lyžích. Normou požadovaná intenzita osvětlení činí 3 lx. Na tuto intenzitu bude navrženo 
osvětlení dvousměrné smyčky běžecké trati. Osvětlení běžeckého okruhu na louce bude z technických i 
provozních důvodů navrženo na intenzitu vyšší - cca 10 lx. 

Pro osvětlení běžeckého okruhu na louce budou použity výbojkové světlomety typu IZ-X  400H 
osazené metalhalogenidovou výbojkou 400 W, v kombinaci s výkonnými výbojkovými světlomety typ 
IZL osazené metalhalogenidovou výbojkou 1000 W. Svítidla budou osazena na osvětlovacích stožárech 
výšky 12 – 14 m. 

Osvětlení bude napájeno z rozváděče situovaného v provozní budově kabely CYKY 4Bx10. 
Osvětlení běžeckého okruhu na louce bude ovládáno samostatně. Spínání osvětlení bude navrženo 
tak, aby bylo možno redukovat výkon osvětlení. 
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B.I.7  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
 
Projektová příprava do úrovně vydání stavebního povolení: 06 / 2004 
Zahájení výstavby:      08 / 2005 
Dokončení výstavby:      04 / 2006  
 
Hydrogeologické vrty CTP-1 i CTH-1 budou provedeny v roce 2004, očekávaná lhůta výstavby činí 3 
měsíce. 
 
 
Harmonogram přípravy projektu a vlastní realizace se budou odvíjet dle finančních možností investora. 
 
 
 
B.I.8   Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
 

Projekt bude realizován v k. ú. Česká Třebová a  Parník, v kraji Pardubickém. 
 

 
 
B.I.9   Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů příl. č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb. 
 
 

Záměr výstavby zimních rekreačních a sportovních středisek „Peklák“ a „Hory“ v České 
Třebové je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazen do: 

 
- kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
- bodu 10.7 – Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. 

 
Záměr výstavby parkoviště podél areálu FK pro návštěvníky areálu „Peklák“ je zařazen do: 

 
- kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
- bodu 10.6 – Areály parkovišť se zastavěnou plochou nad 1.000 m2. 

 
Záměr výstavby hydrogeologických vrtů pro zásobování vodou pro umělé zasněžování 
v areálech „Peklák“ i „Hory“ je zařazen do: 

 
- kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
- bodu 2.11 – Hloubkové vrty pro zásobování vodou. 

Na základě výkladu přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. se jedná o vrty, které budou technicky  
provedeny tak, že nedojde k propojení jednotlivých kolektorských hornin. Z tohoto důvodu 
hloubkové vrty nebudou předmětem oznámení, i dkyž v této dokumentaci jsou vlivy těchto vrtů 
v jednotlivých kapitolách podrobně popsány. 
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B.II   ÚDAJE O VSTUPECH 

 
 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND: 
 
 
 
A) Výstavba lyžařského areálu „Peklák“ v  České Třebové 

 
Dojde k záboru zemědělského půdního fondu. Před zahájením územního řízení bude investorem 

požádáno o vydání souhlasu k odnětí z ZPF v souladu se zákonem č. 344/1992Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu v platném znění. Při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace 
a při vlastní výstavbě bude postupováno podle tohoto zákona a jeho prováděcího předpisu.  

 
 

číslo 
parcely k.ú. druh 

pozemku 
plocha 
celková plocha vynětí účel vynětí 

718/7 Parník orná půda 4.258 m2 1.505 m2 sjezdovka, 
prov. objekt A2 

718/8 Parník t.t. porost 24 m2 10,7 m2 sjezdovka 

732/16 Parník t.t. porost 3.537 m2 947,2 m2 sjezdovka 

718/5 Parník orná půda 345 m2 345 m2 provozní objekt, 
sjezdovka 

718/6 Parník orná půda 39 m2 39 m2 komunikace 
731/2 Parník louky 2 m2 2 m2 komunikace 
731/3 Parník louky 2 m2 2 m2 komunikace 

732/6 Parník orná půda 1.138 m2 350 m2 komunikace, 
akum. nádrž 

Celkem bude vyjmuto 3.200,9 m2  
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B) Výstavba sportovního areálu „Hory" v  České Třebové 

 
Dojde k záboru zemědělského půdního fondu. Před zahájením územního řízení bude investorem 

požádáno o vydání souhlasu k odnětí z ZPF v souladu se zákonem č. 344/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu. Při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a při vlastní 
výstavbě bude postupováno podle tohoto zákona a jeho prováděcího předpisu.  

 
 

číslo 
parcely k.ú. druh 

pozemku 
plocha 
celková plocha vynětí účel vynětí 

2848/1 Česká Třebová t.t. porost 7.987 m2 1.867,5 m2 sportoviště 
2848/3 Česká Třebová t.t. porost 2.817 m2 2.216,6 m2 sportoviště 
2851/1 Česká Třebová t.t. porost 7.946 m2 1.591,5 m2 sportoviště 
2854/1 Česká Třebová t.t. porost 6.086 m2 40,8 m2 sportoviště 
2855/1 Česká Třebová t.t. porost 1.181 m2 201 m2 sportoviště 
2856/1 Česká Třebová t.t. porost 652 m2 583 m2 sportoviště 

Celkem bude vyjmuto 6.500,4 m2  
 
 
 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA: 
 
 
A) Výstavba lyžařského areálu „Peklák“ v  České Třebové 
 
 

Za účelem prodloužení sjezdovky a výstavby nového lyžařského vleku dojde ke kácení lesa.  
Před zahájením územního řízení požádá investor orgán životního prostředí o vydání souhlasu k odnětí 
dotčených ploch z lesního fondu – trvalé i dočasné (15 let) odnětí. Jedná se o níže uvedené parcely: 
 

číslo 
parcely k.ú. plocha celková Plocha 

trvalého vynětí 
Plocha dočas. 

vynětí 
2978/4 Česká Třebová 285.828 m2 1.873 m2 13.397 m2 

2989/3 Česká Třebová 14.938 m2 568,5 m2 5.931,5 m2 

2989/4 Česká Třebová 17.395 m2 601 m2 7.899 m2 
2978/8 Česká Třebová 45.348 m2 158,3 m2 171,7 m2 

738 Parník 8.703 m2 - 8.703 m2 
712/1 Parník 3.328 m2 945 m2 1.055 m2 

715 Parník 21.901 m2 1.398 m2 2.702 m2 
Celkem   5.543,8 m2 39.859,2 m2 

 
K dalšímu kácení stromů dojde na parcele 732/16, která je v katastru nemovitostí vedena v 

kultuře trvalý travní porost, ale fakticky je z větší části zalesněna náletem. Ke kácení stromů dojde na 
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ploše 1.447,8 m2. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba žádat o povolení v souladu s § 8 odst. 
1 zákona a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. 

  
V dolní části sjezdovky se nachází vzrostlý modřín.  Z provozních a bezpečnostních důvodů 

bude tento modřín pokácen. Investor stavby požádá o povolení k jeho skácení příslušný orgán životního 
prostředí.  
 
 Některé lesní pozemky, na nichž je stavba umístěna jsou ve vlastnictví Lesů ČR. V současné 
době se připravuje směnná smlouva, aby stavbou dotčené pozemky byly ve vlastnictví investora – 
Město Česká Třebová. 
 
 
 
B) Výstavba sportovního areálu „Hory" v  České Třebové 
 

Za účelem rozšíření stávající cesty na poz. 2863/1 nově využívané pro zřízení běžeckého 
okruhu dojde ke kácení lesa. K dalšímu zásahu do lesního porostu na parcele č. 2845/3 dojde při 
realizaci kabelové přípojky. 

Před zahájením územního řízení požádá investor orgán životního prostředí o vydání souhlasu k 
odnětí dotčených ploch z lesního fondu. Jedná se o níže uvedené parcely: 
 
 

číslo 
parcely k.ú. plocha 

celková plocha vynětí 

2863/1 Česká Třebová 103.273 m2 3.163,8 m2 

2845/3 Česká Třebová 5.960 m 420 m2 

Celkem bude vyjmuto 3.583,8 m2 

 
 

Na louce v blízkosti stávajícího rybníčku se nachází náletové dřeviny bezprostředně bránící 
výstavbě běžeckého okruhu a nutným terénním úpravám. Tyto dřeviny je nutno vykácet. Investor stavby 
požádá o povolení k příslušný orgán životního prostředí. 
 

Trvalý i dočasný zábor PUPFL podléhá poplatku ve výši dané zákonem č. 289/1995 Sb. o 
lesích. 

Dále je investor povinen uhradit škodu způsobenou ne lesních pozemcích v důsledku trvalého a 
dočasného odnětí a na lesním porostu v důsledku jeho předčasného smýcení. Způsob výpočtu je 
stanoven vyhláškou MZe č. 55/1999 Sb. 
Výše poplatků a náhrad bude stanovena v příslušném rozhodnutí orgánu státní správy lesů.  
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Obr.: Situace záborů zemědělského a lesního půd. fondu pro areál „Peklák“ 
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Obr.: Situace záborů zemědělského a lesního půd. fondu pro areál „Hory“ 
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VODA: 
 
 

Realizace stavby vyžaduje odběr vody v běžném množství jako u podobných staveb zimních 
rekreačních a sportovních středisek. 
 
Voda pitná: 
  

Pokrytí potřeby pitné vody pro stavební dvůr a ostatní zařízení staveniště bude řešeno 
napojením na stávající rozvody vody v České Třebové, popř. dovozem cisternami.  

Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení 
sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné 
údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle směrnic MLVH ČSR a MZd ČSSR č. 
9/1973 Sb.): 

 
• pouze pro pití příp. mytí nádobí 5 l/osobu a směnu 
• pro mytí a sprchování  120 l/os a směnu (pro prašný a špinavý provoz) 

 
Po uvedení do provozu bude mít stavba nároky na dodávku pitné vody pro provozní objekty – 

bufet, veřejné WC, technické zázemí. Výpočet potřeby vody vychází z projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí: 

 
Qd ........... 50 x 5 + 5 x (50 + 5) + 1 x 400      925 l/den 
Qm .......... 925 x 2        1.850 l/den 
Qh ........... 1,850 / 24 x 2,1 = 0,162 m3/hod ......... / 3600   0,045 l/s 
Q roční  ...... 0,925 x (0,75 x 40 + 1,5 x 30)     69,375 m3/rok  
Q špičková .................... 0,2 x (10 + 8)0,5 + 0,1 x (9 +5)0,5   1,22 l/s  

 
Voda provozní (technologická): 
 
 Potřeba technologické vody při výstavbě se vztahuje na umělé zasněžování obou areálů: 
 
A) Lyžařský areál „Peklák“ v  České Třebové 
 

Odběr vody slouží pro výrobu technického sněhu. Okamžité množství vody čerpané z vrtu bude 
8 l/s, celkový roční odběr bude činit cca 20 000 m3. Příslušné množství vody budou odebíráno 
z hydrogeologického vrtu CTP-1. 

 
Na základě údajů zpracovatele technologie se předpokládá následující potřeba technologické 

vody pro zasněžování: 
 
denní maximum       900 m3/den 
předpokládaná roční spotřeba vody pro zasněžování  22.000 m3/rok 
objem nádrže pro zasněžování     900 m3 

požadavek na napuštění nádrže     do 20 hodin 
napouštění nádrže      00 / 3,6 /20 = 12,50 l/s  
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Tomuto množství odpovídá pro DN 100 rychlost cca 1,60 m/s, pro DN 150 rychlost cca 0,77 m/s. 
Navrhované dimenze potrubí: hlavní přívod DN 150, odbočka k nádrži DN 100. 
 
B) Sportovní areál „Hory" v  České Třebové 
 

Odběr vody slouží pro výrobu technického sněhu. Okamžité množství vody čerpané z vrtu bude 
3 l/s, celkový roční odběr bude činit 4 000 m3. V zimním období tedy bude průměrný odběr činit přibližně 
0,5 l/s.  Příslušné množství vody budou odebíráno z hydrogeologického vrtu CTH-1. 

 
Pro zabezpečení technologické – provozní vody pro účety technického zasněžování 

běžkařských tras je navržena železobetonová dvoukomorová nádrž čtvercového půdorysu z 
vodostavebního betonu o celkovém objemu 500 m3. Zastavěná plocha nádrže je 225 m2. Nádrž bude 
současně využívána jako zdroj požární vody. 
Napouštění nádrže je možné provést ze dvou zdrojů: 

- stávajícím zatrubněným přítokem který přivádí vodu z okolních pramenišť 
- z hloubkového vrtu situovaného vedle nádrže 

Nouzové vypuštění nádrže bude řešeno gravitačně do stávajícího zatrubnění. 
 

Vlastní odběr vody pro zasněžování bude prováděn  ze studny o průměru 1,5m a hloubce cca 
5m propojené s akumulační nádrží. Konstantní výška hladiny ve studni je zajištěna pomocí 
servopohonu  řízeného hladinovým spínačem.  Vzhledem k minimálnímu převýšení je požadovaný tlak 
vody v zasněžovacím systému do 2MPa. 

 
Vstupní údaje pro dimenzování zasněžovacího systému: 
 

délka běžeckého okruhu     500m 
šířka okruhu       3-4m 
požadovaná výška sněhové pokrývky    0,2m 
požadovaná doba pro zasněžení okruhu        
při průměrném výkonu zasněžování    48 hod 

 
potřebné množství vody pro jednorázové zasněžení  400 m3 

min. požadovaný tlak vody na výstupu z čerpadla  1 MPa     
maximální povolený tlak vody na výstupu z čerpadla  2,8 MPa 

 
Vteřinové množství vody pro zasněžování není vzhledem k malé ploše zasněžování určeno 

požadovanou dobou zasněžení, ale potřebou použitého zasněžovacího zařízení. Pro potřeby 
zasněžování je navrženo použití sněžného děla s ventilátorem a vlastním kompresorem - např. typ 
ARECO-Standard. Spotřeba vody při dobrých klimatických podmínkách pro zasněžování činí až 10l/s. 
Doba potřebná pro zasněžení požadované plochy při průměrných podmínkách pro zasněžování (-50C, 
relativní vlhkost 80%) je 18 hodin. 
 
Voda požární: 
 
 Případná potřeba požární vody v průběhu výstavby bude řešena, vzhledem k charakteru stavby 
a rozsahu území, podle místních podmínek a okolností. Zdrojem může být dovoz vody cisternami. 
  

Pro zabezpečení vody požární bude na konci vodovodního řadu, který bude prodloužením řadu 
„Pod Jelenicí“ osazen hydrant DN 80. 



Zimní rekreační a sportovní středisko                                                              Regionální agentura Olomouc 
regionu Orlicko - Třebovsko                         
 

 
Oznámení o posuzování vlivů na ŽP     26

Nádrže pro zasněžování mohou sloužit v obou areálech dle vyjádření požárního technika 
rovněž jako nádrže požární. 
 
 
SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE: 
 
Vstupní suroviny: 
 
  Hlavními vstupními surovinami po dobu výstavby jsou stavební materiály. Jejich celková 
spotřeba není na tomto stupni přípravy stavby specifikována výkazem výměr. Předpokládá se obdobná 
potřeba stavebních materiálů jako u běžných staveb tohoto typu. 
  Provoz stavby neklade žádné mimořádné nároky na vstupní suroviny. Spotřeba materiálů a 
surovin bude závislá na délce a způsobu výstavby zimních rekreačních a sportovních středisek 
 
Elektrická energie: 
   

Pro stavební dvůr, příp. pro zařízení staveniště se uvažuje s přípojkou NN z distribuční sítě  
v prostoru stavby. 
  
A) Lyžařský areál „Peklák“ v  České Třebové 
 

Elektrická energie bude mimo běžné spotřeby pro osvětlení provozních objektů využívána 
rovněž pro vytápění stavebních objektů a dále pro pohon vleku a provoz zasněžování. 

 
Instalované příkony: 

Provozní objekt A1:  světelné a zásuvkové obvody  Pi = 20kW 
    vytápění objektu   Pi = 10 kW 
Provozní objekt A2:  světelné a zásuvkové obvody  Pi = 22kW 
    vytápění objektu   Pi = 23 kW 
Provozní objekt A3:  světelné a zásuvkové obvody  Pi = 3kW 
    vytápění objektu   Pi = 2 kW 
v Instalovaných příkonech jednotlivých objektů nejsou zařazeny technologické spotřebiče, které 

jsou součástí zasněžování: 
Vlek     pohon vleku   Pi = 75 kW (112kVA) 
Zasněžování   centrální kompresor  Pi = 45kW (69kVA) 
    čerpadlo do systému  Pi = 2x75 kW (228kVA) 
    hydroboxy   Pi = 3x15kW (69kVA) 
    čerpadlo do nádrže, chlazení Pi = 10kW (15 kVA) 
Osvětlení sjezdovky      Pi = 24 kVA 
 
Instalovaný příkon celkem     430 kW cosfí=0,85  
Celkový soudobý příkon areálu     210 kW 

 
B) Sportovní areál „Hory" v  České Třebové 
 

Elektrická energie bude  v areálu využívána pro následující účely: 
   - pohon čerpadla zasněžování   25 kW 
   - pohon čerpadla ve vrtu    7,5 kW 
   - pohon a ohřev sněžného děla   19 kW 



Zimní rekreační a sportovní středisko                                                              Regionální agentura Olomouc 
regionu Orlicko - Třebovsko                         
 

 
Oznámení o posuzování vlivů na ŽP     27

   - osvětlení areálu    15 kW 
   - osvětlení a temperování provozní budovy  8 kW 
Instalovaný příkon celkem      74,5 kW 
Soudobý příkon areálu      68 kW  

 
Zemní plyn: 
 
 Stavba nemá nároky na dodávku zemního plynu. 
 
Tepelné energie: 
 
 Stavba nemá nároky na dodávku tepelné energie, vytápění objektů je navrženo elektrické. 
 
 
NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU: 
 
 Realizace záměru bude klást poměrně malé nároky na stávající dopravní a jinou infrastrukturu – 
doprava stavebního materiálu, odpadů ze stavby, doprava pracovníků, atd., tedy běžné nároky na 
infrastrukturu jako u obdobných typů staveb. 

 Výhodou areálu v lokalitě Peklák je, že leží přímo ve městě. Odpadá tak nutnost pro 
uskutečnění zálib navštěvovat místa vzdálená desítky kilometrů, dosažitelná se značnými časovými 
ztrátami a finančními náklady. 

Dostupnost lyžařského areálu Peklák bude zajištěna nově vybudovanou zpevněnou komunikací 
napojenou na stávající komunikace III/ 36012. Na konci upraveného úseku bude vybudováno parkoviště 
pro 105 malých osobních aut ( 5 aut pro ZTP ) 

 
Vzdálenosti lyžařského areálu od některých míst v České Třebové: 
- centrum města   2,2 km 
- nádraží ČD    2,7 km 
- autobusová zastávka Primona  0,9 km 
Areál Hory se nachází v blízkosti města, odkud je dostupný pro pěší, cyklisty i pro návštěvníky 

dopravující se vlastními automobily. Pro parkování osobních automobilů budou využívány parkovací 
plochy u stávajícího objektu restaurace .  

V rámci výstavby a provozu lyžařských areálu budou využívány i ostatní komunikace I, II a III 
tříd nacházející se v této lokalitě. 
 
Řešeným územím procházejí, nebo se jej dotýkají, následující státní silnice : 
I/14   Harrachov - Trutnov - Náchod - Rychnov n.Kn. - Ústí n.O. – Česká Třebová - křižovatka 

se sil. I/43 
II/358   Slatiňany - Litomyšl - Česká Třebová 
III/31512  Skuhrov - Česká Třebová 
III/35847  jižní okraj České Třebové - Semanín 
III/35850  sil. II/358 - Svinná 
III/35851  sil. II/358 - Přívrat 
III/35853  sil. III/35846 - Kozlov 
III/36012  Česká Třebová - Přívrat - Řetová 
Ostatní již nejsou zařazeny do sítě státních silnic, ale jsou to komunikace místní, resp. účelové.  
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B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH 

 
 
OVZDUŠÍ: 
 
 
Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší: 
 
 Posuzovaná stavba není bodovým zdrojem znečišťování ovzduší. 
 
Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší: 
 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny 
skrývkové a výkopové práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným počasím 
mohou částečky orniční a podorniční vrstvy půdy do jisté míry způsobit znečištění ovzduší.   

Vzhledem k proměnlivosti tohoto působení a jeho krátkodobosti nelze jeho vliv exaktně 
vyhodnotit. Tento stav je však časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními. 
 
Hlavní liniové zdroje znečištění: 
 

Zásadní vliv na čistotu ovzduší v okolí navrhované stavby má dopravní obsluha celého 
komplexu, která podle zkušeností z vlastního provozu a z řady obdobných staveb je výrazná zejména 
pro prostředí okolo vozovek. Příjezd turistů, resp. uživatelů parkoviště podél areálu FK a celých 
sportovních areálů vůbec je předpokládáno především do denních hodin - cca 9.00 - 18.00. 
 

Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva - 
benzinu a motorové nafty. Do ovzduší se tak dostávají především oxidy uhlíku, dusíku, síry, dále 
uhlovodíky, saze, tuhé částice a těžké kovy.  
Další škodliviny jsou ve formě tuhých částic - prachu, které vznikají zviřováním nečistot dopravou na 
vozovkách. Jedná se zbytky zimních posypů, odpady ze znečištěných vozidel, obrusu pneumatik. 
 
Způsob zachycování emisí: 
 

V případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku vyvíjen na výrobce neustálý legislativní 
tlak, směřující ke snižování produkce znečišťujících látek. V současné době jsou ve světě prosazovány 
a v řadě případů i schváleny normy, které musí motorové vozidlo splňovat, aby mohlo být použito 
k provozu na pozemních komunikacích.  
 

Výbavu vozidel, která splňují normy EURO, tvoří systémy s elektronicky řízenými procesy 
přípravy palivové směsi a řízenými třícestnými katalyzátory výfukových plynů s využitím kyslíkových 
snímačů. 
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Rozptylová studie: 
 
 Pro potřeby posuzování vlivů na životní prostředí byla zpracována rozptylová studie pro 
navrženou přeložku komunikace III/4432 a záchytné parkoviště (RNDr. Zuzana Kadlecová). Tato studie 
je v celém rozsahu doložena v příloze, zde uvádíme výtah a závěry: 
 
 Rozptylová studie imisní situace je zpracována tak, aby posoudila vliv provozu stavby 
záchytného parkoviště podél areálu FK v České Třebové na okolí (ochrana zdraví Iidí a ekosystémů). 
Uvedené parkoviště bude sloužit především pro návštěvníky sportovního lyžařského areálu „Peklák“ 
v České Třebové. Rozptylová studie je zpracována pro správní řízení podle § 17 odst. I písm. b) zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (povolení k umisťování staveb 
zvIáště velkých, velkých a středních stacionámích zdrojů.  
 
 Imisní situace v území byla modelována výpočtovým programem SYMOS'97, verze 2001. 
Program byl vyvinut na základě „Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění 
ovzduší z bodových a mobilních zdrojů SYMOS 97“ uveřejněného ve Věstníku MŽP dne 15.4.1998. 

Program umožňuje výpočet těchto charakteristik znečištění ovzduší: 
• maximální možné hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout ve 

všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší, 
• roční průměrné koncentrace, 
• dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty. 
 
Výpočty byly provedeny ve dvou variantách: 
 
Varianta 0 

Výpočet imisního zatížení lokality oxidem dusičitým NO2 pro nulový stav, tj. pro situaci bez 
provozování navrhované stavby v r. 2005. Do výpočtu v této variantě jsou zahrnuty stávající liniové 
zdroje. 

 
Varianta 1 

Výpočet imisního zatížení lokality oxidem dusičitým NO2 po uvedení stavby komunikace a 
parkoviště do provozu v r. 2005 a ve výhledovém roce 2010. Do výpočtu v této variantě je zahrnut 
zvýšený provoz na souvisejících komunikacích a provoz na navrhovaném parkovišti. 

 
Koncentrace byly počítány ve 20 referenčních bodech umístěných u stávající obytné zástavby 

(body č. 1 –12), u restaurace (bod č. 13), u navržených provozních objektů (body č. 14 a 15) a v místě 
budoucí zástavby rodinných domků (body č. 16 – 20). Body jsou situovány na fasádě objektů ve výšce 
1,5 m nad terénem. Jejich umístění je patrné z přílohy k rozptylové studii. 
 
 
Závěry rozptylové studie: 
 

V předložené studii byly vypočteny hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 u 
nejbližší současné a předpokládané zástavby vzhledem k navržené komunikaci a parkovišti podél 
areálu FK v České Třebové. Výpočty byly provedeny pro r. 2005 (uvedení stavby do provozu) a 
výhledový rok 2010. 
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Pro srovnání byly výpočty provedeny pro stávající stav bez výstavby komunikace a parkoviště 
(varianta 0) a pro situaci po uvedení stavby do provozu (varianta 1).  

 
 Imisní limity pro znečišťující látky jsou určeny nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 
Toto nařízení uvádí imisní limity oxidu dusičitého NO2 pro ochranu zdraví lidí jako aritmetické průměry 
za 1 hodinu a kalendářní rok. 

 
Vypočtené koncentrace se ve všech případech pohybují hluboko pod imisními limity. Provoz na 

navržené komunikaci a parkovišti v žádném případě nezpůsobí překročení imisních limitů. 
 

 
 
ODPADNÍ VODY: 
 
 

Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách definovány: 
 
Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a 

jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost 
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu. 
 
Odpadní vody dešťové: 
 
 Na staveništi se v podstatě vždy jedná o možnost vymývání kontaminovaného terénu dešťovou 
vodou. Odpadní voda ze stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá se její 
vsak do terénu. Znečištění dešťové vody ze stavby se nepředpokládá. Havárie nelze předvídat. 
 Odvedení dešťových odpadních vod ze staveniště a ZS není řešeno. Tyto odpadní vody mohou 
být, za předpokladu, že nebude docházet k erozi a znečišťování okolí stavby, rozvedeny do okolního 
terénu. 
  
 Dopad na koncentraci fyzikálních a chemických složek v povrchových i podzemních vodách 
v okolí navržených sportovních areálů bude minimální. Dešťové odpadní vody z parkoviště budou 
odváděny přes odlučovač ropných látek, kde se budou zachytávat případné ropné produkty, které 
znečistily zpevněné plochy (náhodné úkapy z netěsností palivových soustav a motorů vozidel). 
 
 
Množství dešťových odpadních vod: 
 
A) Lyžařský areál „Peklák“ v  České Třebové 
 
6.000 x 0,15 + 350 x 0,6 + 256 x 0,8 + 486 x 0,9    1.752,2 m2RP 
Q roční ............................ 1.752,2 x 0,820    1.436,80 m3/rok 
Q špičkové ...................... 1.752,2 x 0,0135    23,65 l/s 
špičkový odtok celkem ................. 3,65 + 23,65    27,30 l/s 
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Odpadní vody z parkoviště a příjezdové komunikace: 
 
2.330 x 0,8 + 2.135 x 0,8      3.572 m2RP 
Q roční ............................ 3.572 x 0,820     2.929,04 m3/rok 
Q špičkové ...................... 3.572 x 0,0135    48,22 l/s 
 

Dešťové odpadní vody z areálu „Peklák“ budou ze zpevněných ploch a střech objektů odváděny 
kanalizační přípojkou do jednotné kanalizační sítě v České Třebové, dešťové OV ze zelených ploch 
budou zasakovat do terénu. 
 
B) Sportovní areál „Hory" v  České Třebové 
 
99,8 x 0,9 + 3.354 x 0,8       2.773 m2RP 
Q roční ............................ 2.773 x 0,820     2.273,86 m3/rok 
Q špičkové ...................... 2.773 x 0,0135    37,44 l/s 
 

Dešťové odpadní vody z areálu „Hory“ budou ze zpevněných běžkařských tras a ze střechy 
provozního objektu zasakovat do terénu. 
 
 
Odpadní vody splaškové: 
 
Období výstavby: 

  
Splaškové odpadní vody budou vznikat převážně v zařízeních staveniště. V těchto místech se 

předpokládá realizace chemických WC, či bezodtokových žump, jejichž obsah bude pravidelně odvážen 
na nejbližší biologickou čistírnu odpadních vod nebo kanalizací napojených na tuto ČOV. 

 
Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení 

sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné 
údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle směrnic MLVH ČSR a MZd ČSSR č. 
9/1973 Sb.): 
 

• pouze pro pití příp. mytí nádobí 5 l/osobu a směnu 
• pro mytí a sprchování  120 l/os a směnu (pro prašný a špinavý provoz) 

 
Období provozu lyžařských areálů: 
 

Sociální zařízení pro návštěvníky a obsluhu areálů se navrhuje v areálu „Peklák“, v areálu 
„Hory“ budou návštěvníci využívat sociální zařízení stávající – restaurace. 

 
Množství splaškových odpadních vod pro areál „Peklák“: 
 
Qd ........... 50 x 5 + 5 x (50 + 5) + 1 x 400     925 l/den 
Qm .......... 925 x 2        1.850 l/den 
Q roční  ...... 0,925 x (0,75 x 40 + 1,5 x 30)     69,375 m3/rok 
Q špičková .................... 1,22 + (9 x 1,6)0,333     3,65 l/s 
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Vody provozní (technologické): 
 
 Potřeba technologické vody při výstavbě se vztahuje na tyto činnosti: 
 

• mytí vozidel 
• zkrápění betonu 
• výroba maltových směsí 
• výroba betonových směsí malých objemů 

 
 Množství a záměry dodavatele stavby v otázce dodávky vody pro technologické účely nejsou  
v současnosti známy. Reálný je dovoz na hlavní stavební dvůr ( HSD ) a zařízení staveniště ( ZS ) 
v cisternách.  
 Předpokládána dovozová vzdálenost :   do 5 km 
 Předpokládaná max. potřeba vody:  3 - 5 m3/den. 
 
 Technologické odpadní vody budou produkovány v minimálním množství (kropení betonu, 
čištění některých strojních zařízení ap.) Odvádění těchto vod je třeba řešit tak, aby nedocházelo k erozi, 
zanášení nebo k případné kontaminaci okolí. Po uvedení do provozu budou provozní vody produkovány 
pouze v případě kropení a čištění povrchu komunikace a parkoviště. Tyto vody budou odvedeny 
obdobným způsobem jako vody dešťové. 
 
 Technologická voda v období provozu lyžařských areálů bude využívána pro umělé 
zasněžování (viz kap. B.II Údaje o vstupech). 
 

Čerpaná podzemní voda ve formě technického sněhu se bude postupně rozpouštět a 
zasakovat do horninového prostředí ve stejném hydrogeologickém a hydrologickém povodí, jako bude 
odběrné místo (areál Peklák i areál Hory). Voda nebude kontaminována. 
 

Při umělém zasněžování bude používán pro snadnější tvorbu ledových krystalků přípravek 
Snomax (přidávání do vody pro zasněžování). Tento přípravek je používám v zimních střediscích téměř 
po celém světě. 

 Snomax je bílkovina, přesněji zdroj bílkovin nukleujících vodu. Tato bílkovina usnadňuje proces 
mrznutí tím, že slouží jako nukleační jádro krystalů a zvýší tak teplotu přeměny skupenství vody 
přibližně o 4 až 5oC. 

Sněhové vločky mají navzdory různému tvaru šestibokou symetrii. Zvětšený obrázek ukazuje 
hexagonální tvar ledového krystalu. Tmavá skvrna uprostřed vločky na spodním obrázku je Snomax, 
protein, vytvořený netoxickou, nepatogenní, vymrazenou odrůdou bakterie Pseudomonas syringae. 
Tato bakterie přitahuje molekuly vody a pomáhá jim nukleovat do podoby krystalů. 

 
 

 
šestiboký tvar ledového krystalu 
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Aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro lyžování, pokrývají lyžařská střediska své svahy umělým 
sněhem. Přeměna vody na sníh se může zdát snadnou záležitostí, ale je to poměrně komplikovaný 
výrobní proces. Přírodní sněhové vločky obvykle krystalizují kolem prachových částic nebo jiných 
nečistot - částeček, na kterých mohou kondenzovat molekuly vody. Tyto "ledové nukleátory" jsou 
základem tvorby krystalů. Čistá destilovaná vody může bez jejich přítomnosti zůstat tekutá dokonce při -
40oC - jev známý jako "supercooling". Z toho důvodu se do vody při výrobě sněhu přidávají nukleátory. 
 

Aby voda zmrzla, musí se její molekuly seřadit do stabilního šestibokého tvaru. Seřazení 
molekul vyžaduje odvedení volné energie. Odvod této energie z kapalné vody může nastat třeba 
výměnou tepla při konvekci nebo vypařování. Proces je snadnější, mohou-li se molekuly vody seřadit 
podél povrchu částeček jako je SNOMAX. V okamžiku, kdy se seřadí kritické množství molekul, vytvoří 
se zárodek krystalu (nukleus). Nukleace je nutná pro zmrznutí libovolného objemu vody. Jakmile se 
vytvoří krystal, slouží jako vzorek pro další krystalizaci. 
 

I když se jedná o dnes již rozšířený výrobek, je nutno, aby investor ve stavebním řízení doložil 
nezávadnost navrženého zařízení pro zasněžování – atest pro použití v ČR od výrobce, či dodavatele. 

 
 
 
ODPADY: 
 
 
 Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a 
údržbou. Odhad druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků 
zpracovatelské organizace. Způsob likvidace je uveden na základě předběžných údajů zpracovatele 
dokumentace. 
 
 Během výstavby i provozu zimních rekreačních a sportovních středisek se musí zřizovatel 
stavby řídit veškerými právními normami týkajících se nakládání s odpady: 
 

- zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. v platném znění 
- vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb. Katalog odpadů 
- vyhl. MŽP č. 383 / 2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhl. MŽP č. 376 / 2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

a další. 
 

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů stavby, 
odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska 
zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a 
zhotovitel stavby jsou povinni zajistit nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. 
 

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy 
stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je 
původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech).  
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Po dobu výstavby zimních rekreačních a sportovních středisek regionu Orlicko - Třebovsko je 
předpokládán vznik následujících odpadů: 
 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Doporučené nakládání 

s odpadem 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 01 Dřevo Druhotná surovina 
17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 01* Asfaltová směs obsahující dehet Skládka nebezpečných 
odpadů 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Druhotná surovina 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Druhotná surovina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na stavbě, skládka 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 Využití na stavbách, skládka 

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

17 07 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  Skládka 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla 

Spalovna nebezpečných 
odpadů 

20 03 03 Uliční smetky Skládka 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 

15 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

Spalovna nebezpečných 
odpadů 

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje Recyklace, příp. spalovna 
nebezpečných odpadů 

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

Recyklace, příp. spalovna 
nebezpečných odpadů 

20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
 

Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů.  

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů, při přepravě 
materiálů na staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a budou 
vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou 
firmou. 

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 
nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro 
jejich ukládání a prostředky pro přepravu. 

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci 
druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich zneškodnění. 
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Množství některých odpadů vzniklých při stavebních pracích zatím nelze specifikovat, v řadě 
případů bude toto množství známo až po zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Většina 
odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro terénní úpravy v rámci stavby, 
recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd...). Odpady 
kategorie N je nutno ukládat do zvláště určených kontejnerů a zneškodňovat je smluvně zajištěnou 
oprávněnou firmou (doporučené nakládání – viz tabulka). 
 
 
Za provozu zimních rekreačně sportovních středisek se předpokládá vznik následujících 
odpadů: 
 

Kód druhu 
odpadu. Název druhu odpadu Doporučené nakládání 

s odpadem 
20 02 01 Kompostovatelný odpad – odpad z údržby zeleně Kompostárna 

20 01 21* Zářivky (umělé osvětlení lyžařských areálů) Skládka nebezpečných 
odpadů 

20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
20 03 03 Odpady komunální a jim pod. – uliční smetky. Skládka 

17 03 01* Asfaltová směs obsahující dehet Skládka nebezpečných 
odpadů 

 
Odhad druhové skladby odpadů vychází z obecně platných zvyklostí a ze zkušeností z provozu 

jiných zimních rekreačních a sportovních středisek.  
 
 
Technologický postup, při kterém odpad vzniká: 
 
 Technologické postupy, při kterých bude s nejvyšší pravděpodobností vznikat uvedený odpad: 
 
Při výstavbě: 
 

• výkopové práce 
• demoliční práce 
• kácení, mýcení 
• ostatní výstavba 
• eventuálně možné odpady z havárií 

 
Při samotném provozu: 
 

• údržba povrchu vozovek a cest 
• údržba zelených ploch 
• údržba technologických zařízení 
• údržba kanalizačních zařízení 
• údržba osvětlení 
• údržba dopravního značení 
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Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií: 
 

Při provádění stavby včetně hydrogeologických vrtů CTP-1 (pro areál Peklák) i CTH-1 (pro areál 
Hory) nelze vyloučit možnost poruchy vrtné soupravy, kompresoru nebo obslužných dopravních 
prostředků, spojené s únikem ropných látek (oleje, nafta). Pro tento účel jsou na soupravě k dispozici 
prostředky pro likvidaci případných úniků (sorpční materiál, koště, lopata, krumpáč, PVC pytle). 
 
 
 
 HLUK: 
 
Hluk při výstavbě:  
 
 Hlukové emise, šířené do nejbližšího okolí místa výstavby zimních rekreačních a sportovních 
středisek během výstavby, lze jen těžko přesně stanovit vzhledem k velké různorodosti jednotlivých 
zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace a víceméně neznámým parametrům stavebních 
mechanizmů, které budou použity. 
 Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na počátku stavebních prací při 
skrývce zeminy ( ornice a podornice ) a při jejím odvozu, případně při demolicích a navážení stavebního 
materiálu. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich 
současném provozu a místě jejich působení. 
 

Zdroje hluku Předpokládaná hladina hluku 
LAekv dB /A/ 

Nákladní automobily 80 – 90 
Autojeřáb 80 – 85 
Rýpadlo 85 – 90 
Buldozer 85 – 95 
Kompresor + sbíječka 90 – 100 
Svářecí agregát 75 – 80 
Rozbrušovačka 90 – 108 

 
 
Hluk při provozu zimních rekreačních a sportovních středisek: 
 
 Hluková zátěž z provozu zimních středisek „Peklák“ a „Hory“ bude běžná, jako u obdobných 
typů areálů, nejvýznamnější vliv bude při automobilové dopravě návštěvníků a zásobování areálu 
„Peklák“.  

Zájmové území je situováno  při jihozápadním okraji města Česká Třebová. Z hlediska 
posuzování stínících účinků akustických překážek na šíření hlukové emise lze terén stavby 
charakterizovat jako svažité, částečně lesem obklopené území. Šíření hluku částečně brání okolní 
rozptýlená a lesní zeleň. Terén lze charakterizovat jako tlumivý, členitý, bez větších odrazivých ploch. 
Z hlediska útlumu hluku při šíření jsou terén a okolní zeleň  příznivé pro dostatečný útlum. 

Při provozu rekreačních a sportovních areálů nebudou využívána zařízení, která by 
překračovala nejvýše přípustné hladiny hluku dané Nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci.  
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Žádné z provozovaných zařízení – strojovna lyžařského vleku, umělé zasněžování, objekty 
technického zázemí, ani provozem stroje na úpravu sjezdovky nebudou překračovány přípustné 
ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru. 

 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou nově určeny nařízením vlády č. 

502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 
nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku ve venkovním prostoru. 

 
- Pro účely tohoto nařízení se rozumí hlukem každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví 

nebo může být jinak nebezpečný.  
- Nejvyšší přípustnou hodnotou se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro 

místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo 
vibrací. 

- Stavbami pro bydlení se rozumí stavby, které slouží byť i jen zčásti k bydlení. 
- Stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejnosti pro zdravotní, 

sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní výchovu, vědu 
a výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné stravování. 

- Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení nebo 
stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a 
jiné činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště. 

- Hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy. 
- Stará hluková zátěž je stávající stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem 

z dopravy historicky vzniklý do dne účinnosti tohoto nařízení. 
 

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro 
hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro 
celou denní a noční dobu.  

 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví 

součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu. 
 
Korekce podle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb. pro stanovení hodnot hluku ve venkovním 
prostoru 
 
Způsob využití území Korekce [dB] 
Nemocnice - objekty 0 2) 
Nemocnice - území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území + 5 1), 3), 4) 
Výrobní zóny bez bydlení  + 20 3) 

 
Pro noční dobu se použije další korekce - 10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije 

korekce - 5 dB. 
 
1) Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací 
a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, 
chladící agregáty).  
 
2) Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí další korekce - 5 dB. 
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3) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném 
pásmu drah, se použije další korekce + 5 dB. 
 

4) V případě hluku působeného „starou zátěží“ z pozemní dopravy je možné použít další korekci + 12 
dB. 
 

Pro nejbližší obytnou zástavbu zájmového území v blízkosti parkoviště a komunikace ke 
sportovnímu areálu jsou pro účely hodnocení stavu hlukové studie ve venkovním prostoru uvažovány 
tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí. 
 
Při stanovení nejvyšších hodnot hluk v daném území bylo přihlédnuto k těmto korekcím: 
 

základní hladina ak.tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAeq,T = 50 dB 
korekce pro stavby pro bydlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k = + 5  dB 
korekce pro noční dobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k = - 10 dB 
korekce na hluk v ochranném pásmu drah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k = + 5 dB 
 
Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru v okolí 

stavby parkoviště a komunikace podél areálu FK v České Třebové. 
 
Parkoviště 
 

 stavby pro bydlení a 
území 

den 50 dB 
 

Komunikace 
 

  stavby pro bydlení a 
území 

stavby v ochranném 
pásmu drah 

den 55 dB 60 dB 
 
Závazné stanovení hlukových limitů je v kompetenci příslušné KHS. 

 
 
Hluková studie: 
 

Pro areál „Peklák“ se v rámci projektu buduje nová příjezdová silnice s odstavným parkovištěm, 
pro kterou byla zpracována hluková studie (příloha č. 6 tohoto oznámení). 
Zde uvádíme výtah a závěry: 
 
Hluková studie se zabývá řešením ve třech variantách: 

 
- Varianta 0 stávající stav, bez realizace parkoviště rok 2005 
- Varianta A výhledový stav v roce 2005 ( uvedení parkoviště a komunikace do provozu) 
- Varianta B výhledový stav v roce 2010 
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Cílem studie je prokázat jak budou v okolí parkoviště splněny nejvýše přípustné hodnoty hluku 
ve venkovním prostoru u obytné zástavby. V rámci hlukové studie je také uvažováno s plánovanou 
výstavbou rodinných domů, které se budou nacházet v těsné blízkosti budované komunikace. 

 
K výpočtům bylo použito programového produktu HLUK+, verze 5.81. Algoritmus výpočtu 

vychází z posledního vydání schválených „ Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční 
dopravy ( VÚVA Prahy, červen 1991 ). Hluk+ má v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet 
hluku ze silniční dopravy“ ( Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 ), a sice její části zabývající se výpočtem 
LAeq silniční dopravy. Používání této „Novely“ pro potřeby posuzování hluku ve venkovním prostředí bylo 
rovněž akceptováno dopisem hlavního hygienika České republiky č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne  
21. února 1996. 
 
Závěry hlukové studie: 
 
 Z výsledků výpočtů stanovených za pomocí programu HLUK+ vyplývá, že u žádného výčtového 
bodu nebude překročena přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru.  

 
 Jak vyplývá z porovnání jednotlivých variant, stávající převážně obytná zástavba nebude 
stavbou oproti stávajícímu stavu nijak významně ovlivněna. Vliv hluku, který je ovšem v mezích 
povolených  Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 502/2000 Sb., 
je u výpočtových bodů 16-21 v místech plánované výstavby rodinných domů nevýznamný. V závěru 
hlukové studie je nutno také uvést, že zmíněným hlukem bude obytná zástavba ovlivňována pouze a 
převážně v průběhu zimní sezóny.  
 
Doporučení.  
 
 Na základě zhodnocení výsledků v zájmovém území se doporučuje volné plochy v blízkosti 
budovaného parkoviště ozelenit a osázet nízkou a střední zelení, ke zlepšení akustické pohody ve 
venkovním prostředí.  
 
 
VIBRACE: 
 

Při výstavbě  bude stavba zdrojem časově omezených a nepravidelně rozdělených vibrací 
nízkých hladin způsobených záchvěvy a otřesy mechanizace při výkopových a montážních pracích. 

Za provozu nebude stavba obsahovat a využívat zařízení, která by způsobovala vibrace 
s hodnotami a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska 
ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. Rovněž provoz 
osobních vozidel návštěvníků nebude zdrojem vibrací. 
 
 
ELEKTROMAGNETICKÉ A JINÉ ZÁŘENÍ: 
 
 Zdroji elektromagnetického záření mohou být elektrická zařízení vleku, velikost tohoto záření 
bude však v rámci běžných hodnot a nebude zasahovat do okolí.  

Světelné záření z osvětlení areálů odpovídá osvětlení městských ulic a nebude mít nepříznivý 
vliv na okolí. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
 

C.I   VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO   
ÚZEMÍ 
 
 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY: 
 
 

„Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnat změny způsobené vnějšími činiteli a 
zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce“, takto charakterizuje ekologickou stabilitu zákon o 
životním prostředí č. 17/1992 Sb., § 5. Značná část území našeho státu byla v minulém období 
destabilizována. Intenzifikace zemědělství, zejména maximalizace ploch orné půdy, včetně řady další 
antropogenních vlivů podstatným způsobem změnila krajinu. Byl opomenut základní princip, že člověk 
spolu s dalšími organismy je neoddělitelnou součástí přírody, že mezi nimi existuje přirozená vzájemná 
souvislost a člověk má právo přetvářet přírodu pouze v souladu s principiem „trvale udržitelného 
rozvoje“. Tento přístup umožní uspokojovat základní životní potřeby současných i budoucích generací 
tak, aby přitom nedocházelo ke snížení rozmanitosti přírody a ohrožení přirozených funkcí ekosystémů. 
 
      Hlavním projevem ekologické stability je ekologická rovnováha, tj. dynamický stav ekologického 
systému, který se trvale udržuje jen s malým kolísáním, nebo do něhož se příroda po případné změně 
opět spontánně vrací. Ekologická stabilita (schopnost) i ekologická rovnováha (stav) se udržují 
přírodními procesy pomocí autoregulačních mechanismů, jejichž základ je ve vzájemných vazbách 
rostlin, živočichů a mikroorganismů, tvořící ekosystém. 
       

V kulturní krajině převažují z ekologického hlediska méně stabilní a nestabilní ekosystémy, 
záměrně udržované pro vysokou produkci  biomasy. Existenci těchto antropogenních ekosystémů 
umožňuje tzv. dodatková energie, tedy energie vkládaná do polí, luk, sadů a lesů ve formě 
agrotechnických zásahů hnojiv, pesticidů apod. Vysoké výnosy potravin a jiné produkty jsou podmíněny 
destabilizací ekosystémů v krajině. Krajina však nemůže být tvořena pouze vysoce stabilními 
ekosystémy, protože by nám neposkytovala potřebné potraviny a suroviny. Nemůže však být ani zcela 
destabilizovaná, protože bychom zahubili život v ní a tím ohrozili i sebe.  
       

Ke společenstvům s nejnižší ekologickou stabilitou patří polní kultury, stabilnější jsou travní 
porosty, především ty s převažující složkou přirozeně rostoucích druhů. K nejstabilnějším patří přírodní 
a přirozené lesy. Naše lesy jsou dlouhodobě ovlivněny lesním hospodářstvím. Vysokou stabilitu mají 
pouze ty porosty, jejichž dřevinná skladba odpovídá skladbě přirozené, tak, jak se vyvinula v závislosti 
na trvalých ekologických podmínkách. 
       

Nejvhodnější krajinou, která může být domovem pro člověka i jiné organizmy je harmonická 
kulturní krajina. V tomto typu krajiny jsou plochy člověkem destabilizovaným ekosystémů (pole, louky, 
pastviny, hospodářské lesy, urbanizovaná území), vyváženy plochami ekologicky stabilních přirozených 
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ekosystémů (lesy s přirozenou dřevinnou skladbou, mokřady, přirozená travinná společenstva, vodní 
plochy s břehovými porosty). 
      Ekologickou stabilitu však zvyšují i takové systémy, jejichž vznik a uchování je závislé na lidské 
činnosti (rybníky, louky a pastviny s převahou přirozeně rostoucích druhů, staré vysokokmenné sady, 
liniová společenstva mezí a kamenic). 
 
      Ekologicky stabilní harmonická krajina je i esteticky působivá, krásná a zdravá. 
Ekologicky významné segmenty krajiny se podle strukturních kritérií dělí na: 
- ekologicky významné krajinné prvky 
- ekologicky významné krajinné celky 
- ekologicky významné krajinné oblasti 
- ekologicky významná liniová společenstva 
 
Podle převažující funkce rozlišujeme ekologicky významné segmenty krajiny na: 
- biocentra 
- biokoridory 
- ochranné zóny biocenter a biokoridorů 
- interakční prvky 
 
Podle biogeografického významu (stupeň biologické rozmanitosti, reprezentativnost a unikátnost 
společenstev, výskyt vzácných a ohrožených druhů a společenstev) rozlišujeme ekologicky významné 
segmenty krajiny s významem: 
 
-     lokálním 
- regionálním 
- nadregionálním 
- provinciálním 
- biosférickým 
 

Na základě srovnání přírodního (potenciálního) a současného stavu ekosystémů v krajině 
vymezujeme ekologicky významné segmenty, tvořící kostru ekologické stability. Trvalou existenci kostry 
ekologické stability je nutno zajistit legislativní ochranou jejich součástí.  
Nejcennější části jsou chráněny dle zákona o ochraně přírody a krajiny v kategorii zvláště chráněná 
území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka) a 
další významná území mohou být registrována jako významné krajinné prvky (VKP). 
 
 
Nadregionální a regionální ÚSES: 

 
Vzhledem k poloze města Česká Třebová se v okolí nachází dostatek ploch ekologicky velmi 

hodnotných. Najdeme zde proto i funkční prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické 
stability. Lokalita výstavby lyžařského areálu Peklák je prvkům regionálního ÚSES značně vzdálena, 
lokalita výstavby areálu Hory je však v blízkosti regionálního biokoridoru Buková stráň. Smyčka 
obratiště běžecké trasy dokonce částečně do tohoto biokoridoru zasahuje.  

Nejbližšími regionálními biocentry jsou Regionální biocentrum Buková stráň a Regionální 
biocentrum U kamenného vrchu. 
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Situaci Nadregionálního a regionálního Územního systému ekologické stabilita názorně ukazuje 

následující mapka: 
 

Obr.: Situace regionálního a nadregionálního ÚSES: 
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Místní ÚSES: 
 

Územní sytém ekologické stability (ÚSES) vychází z vymezení prvků kostry ekologické stability. 
Nejvýznamnější z nich plní funkci významných krajinných prvků, biocenter, biokoridorů, eventuelně 
interakčního prvku. 
 

Pro území okolí České Třebové byl v minulosti zpracován generel místního ÚSES firmou 
Ekoservis Jeseníky, (RNDr. Leo Bureš) v roce 1996, který je nyní taktéž zapracován v připravovaném 
konceptu územního plánu České Třebové. V okolní krajině byla vymezena kostra ekologické stability 
poměrně hustou sítí Ekologicky významných segmentů krajiny (EVSK). Situaci jejich rozmístění ukazuje 
přehledná situace – viz obr. Ekologicky významné segmenty krajiny – str. 45. 
 

Posuzovaný lyžařsky areál „Peklák nezasahuje, ani se nenachází v blízkosti žádného 
z vymezených prvků EVSK ani prvků místního ÚSES. 

Sportovní areál „Hory se však nachází na vymezeném území EVSK 14 – 32 – 22 – 10, který se 
do vymezeného místního ÚSES promítnul jako interakční prvek. Smyčka obratiště běžecké trati taktéž 
ve svém nejzašším bodě zasahuje do biokoridoru spojujícího biocentra BC 65 a BC 64. Tento biokoridor 
je zároveň biokoridorem regionálním. 
 
 
Biocentra nejbližší posuzované lokalitě „Hory“: 
 
 
BC 64 funkční 
LBC na LBK a RBK izolovaný 
Stávající stav kyselé bučiny 
Cílový stav jedlobučiny 5 B 3, 5 BC 3 
 
 
BC 65 Částečně funkční 
LBC na LBK a RBK izolovaný 
Stávající stav smrčiny s bukem, zbytky jedlobučin 
Cílový stav jedlobučiny 5 B 3, 5 BC 3 
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Obr.: Situace místního ÚSES (Generel místního ÚSES - RNDr. L. Bureš 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ: 
 
 

Zvláštní ochrana přírody vychází ze zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění a navazujících vyhlášek. Zákon rozeznává velkoplošná a maloplošná chráněná území. Území 
neleží v žádné CHKO ani jiném velkoplošném chráněném území.  

 
Stavba neprochází ani neleží v těsné blízkosti žádného maloplošného chráněného území. 

Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou z maloplošných Přírodní památka U Kaštánku, Přírodní 
památka Psí kuchyně, Přírodní rezervace Králova zahrada a z velkoplošných pak Přírodní park Orlice. 

Situaci nejbližších zvláště chráněných území znázorňuje následující mapka. 
 
 

sportovní 
areál "Hory" 
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Obr.: Maloplošná chráněná území přírody. 
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VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY: 
 
 

Z kategorií obecné ochrany přírody a krajiny jsou v řešeném území, dle citovaného zákona, 
zastoupeny taxativně vyjmenované významné krajinné prvky (VKP) a skladebné části místního 
územního systému ekologické stability (ÚSES), tedy biocentra, biokoridory a významné krajinné prvky, 
a v jeho rámci vymezené Ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK). 
 

VKP jsou definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, 
utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 
taxativně vyjmenovanými v § 3, odst. B) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, 
vyskytujícími se v řešeném katastrálním území jsou lesy, vodní toky a údolní nivy. Podle § 4, odst. 2 
citovaného zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Jejich využití je možné jedině 
tak, aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce. K jakýmkoli zásahům je třeba závazné stanovisko 
orgánů ochrany přírody. 

V rámci místního ÚSES byly vymezeny ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK), které 
odpovídají svým charakterem VKP a mohou být, díky svým hodnotám, výhledově chráněny v kategorii 
registrovaný VKP.  
  

Posuzovaný Sportovní areál „Hory“ se nachází na ploše vymezené jako EVSK 14-32-22-10. 
Areál Pekelník nezasahuje ani neovlivňuje žádný z vymezených EVSK. Situaci EVSK názorně ukazuje 
následující mapka: 
 
 
Ekologicky významné segmenty krajiny: 
 

Číslo Místní 
název 

Katastrální 
území Charakteristika 

EVSK 14 – 32 – 22 – 10 Hory Česká 
Třebová 

Malý rybníček, navazující mokřady a podmáčené louky za 
hostincem na Horách 
Dříve bohaté populace Dactylorhiza majalis  
Nyní litorál rybníčku ochuzený obložením břehů, louky 
zdegradované, mokřady nekosené, zčásti odvodněné 
Dříve uváděn zábělník bahenní (Comarum palustre), nyní 
nepotvrzen 

EVSK 14 – 32 – 22 – 9 Hory Česká 
Třebová 

Bývalá vstavačová louka na mírném severozápadním svahu 
na Horách. 
Ještě v 50.a 60. letech jedna z ochranářsky nejvýznamnějších 
lokalit celé oblasti – početné populace Gentianella bohemica, 
Orchis mascula, Gymnadenia conopsea a Moneses uniflora 
Dnes z části koseno, z části zanedbané a zabuřeněné, zbylý 
mokřad s bezkolencem, výskyt Heracleum mantegazzianum 

EVSK 14 – 32 – 22 – 11 Křivolík Česká 
Třebová 

Chudé bučiny na západních svazích v horní části údolí Křivolík 
Přítomen buk, jedle, smrk, klen 

EVSK 14 – 32 – 22 – 16 Křivolík Česká 
Třebová 

Bučina se smrkem na severozápadním svahu 
Opukové skalní výchozy 
Dříve významná lokalita Asplenium viride, nyní nepotvrzeno 

 
 
 



Zimní rekreační a sportovní středisko                                                              Regionální agentura Olomouc 
regionu Orlicko - Třebovsko                         
 

 
Oznámení o posuzování vlivů na ŽP     47

 
 
Obr.: Ekologicky významné segmenty krajiny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sportovní 
areál "Hory" 
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HUSTĚ ZALIDNĚNÁ ÚZEMÍ: 
 
 
 Navržené lyžařské areály jsou navrženy mimo zastavěné území města, i když svojí funkcí 
s obyvateli úzce souvisí. Od intravilánu města je území realizace záměrů vzdáleno natolik, že ho 
nebude ovlivňovat. Ovlivnění části města Česká Třebová provozem na obslužné komunikaci a 
parkovišti pro areál Peklák je popsáno v příslušných kapitolách tohoto oznámení. 
 
 
 
ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ: 
 
 

V posuzovaném území se v současnosti nenachází žádné území, které by bylo zatěžováno nad 
míru obvyklou nebo nad míru přípustnou příslušnými zákony (ovzduší, voda apod.). 
 
 
 
EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ: 
 
 

Zpracovateli dokumentace není známo území, které by se do kategorie extrémních poměrů 
v dotčeném území dalo zařadit (např. poddolovaná území, sesuvy, sutě, nestabilizované náplavy a 
písky, záplavy, apod.). 
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C.II CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

 
 
KLIMATICKÉ POMĚRY: 
 
 

Dle Quitta se území nachází v mírně teplé oblasti, na přechodu klimatických okrsků MT 7 
(západní část) a MT 2. 

 
Klimatické charakteristiky MT 7 MT 2 

Počet letních dnů 30-40 20-30 
Počet dnů v roce s průměrnou teplotou 10 oC a 
více 140-160 140-160 

Počet mrazových dnů v roce 110-130 110-130 
Počet dnů v roce se sněhovou pokrývkou 40-50 40-50 
Průměrná teplota ledna -2 - -3 -3 --4 
Průměrná teplota července 16-17 16-17 
Průměrný počet dnů v roce se srážkami 
většími než 1 mm 100-120 120-130 

Srážkový úhrn za vegetační období 400-450 450-500 
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 250-300 
Počet dnů zamračených 120-150 150-160 
Počet dnů jasných 40-50 40-50 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80 80-100 

 
Průměrná roční teplota České Třebové je 7,10°C, průměrná roční úhrn srážek 809 mm. 

 
Vzhledem ke členitému reliéfu je území mezo i mikroklimaticky pestré – vyskytující se zde teplé polohy 
chráněných jižních svahů a naopak chladné vrcholové polohy či inverzní hluboká údolí. 
 
Česká Třebová se nachází ve II. sněhové IV. větrové oblasti dle ČSN 73 0035. 
 
Měsíční srážky v dlouhodobém průměru: 
 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
srážky v 

mm 60 50 50 60 70 89 100 90 60 60 60 60 
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Dlouhodobé průměrné měsíční teploty ovzduší: 
 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
teplota v 

°C -4 -3 1 6 12 15 17 16 12 7 2 -2 

 
 
 
GEOLOGICKÉ, GEOMORFOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY, PŘÍRODNÍ ZDROJE: 
 
 
Geomorfologické členění: 
 
Geomorfologické zatřídění zájmového území je podle Zeměpisného lexikonu ČSR následující: 
 
  Provincie:  Česká Vysočina 

Soustava:  Česká tabule 
Podsoustava: Východočeská tabule 
Celek:  Svitavská pahorkatina 
Podcelek: Českotřebovská vrchovina 
Okrsek:  Ústecká brázda 

Kozlovský hřbet (Z část) 
 

Ústecká brázda – tektonicky podmíněná brázda v povodí Třebovky s členitým pahorkatinným 
reliéfem v oblasti asymetrické ústecké synklinály, s plochými hřbety a svědeckými vrchy, místy s 
pleistocenními říčními terasami Třebovky. 

Kozlovský hřbet – plochá vrchovina se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem v oblasti 
potštejnské antiklinály s pásmem nejv. elevací na SV-V, významné body v ř.ú. - Kozlovský kopec 603 m 
a Javorník 562 m – výrazné klesty tvořené spongility a slínovci středního turonu. 

Geologická stavba je poměrně jednoduchá a patří do Českého křídového útvaru. Na horninách 
spodního a středního turonu se vytvořily prachovce, vápnité a písčité slínovce, spongility a pískovce. 
 
Nadmořská výška se pohybuje v poměrně velkém rozmezí 364-613m n.m. 
 
 
Horninové prostředí: 
 
Lyžařský areál „Peklák“: 

Budoucí lyžařský areál „Peklák“ se souborem doprovodných staveb se nachází v místech, kde 
je původní terén částečně přeměněn činností člověka. Týká se to zejména spodní části areálu. Z 
geologického hlediska se území nachází v oblasti jihozápadního křídla ústecké synklinály, v prostoru 
semanínského zlomového pásma se složitými geologickými a strukturně-tektonickými poměry. Kvartérní 
pokryv je zde představován deluviálními písčitojílovitými sedimenty o mocnosti několika metrů, ve 
kterých směrem k bázi přibývají úlomky skalních hornin (pískovce, slínovce, prachovce). Přímé skalní 
podloží je tvořeno komplexem pískovců, prachovců a prachovitých slínovců nižších pásem středního 
turonu, náležejících k jizerskému souvrství. V hloubce několik desítek metrů jsou potom zachovány  
pískovce a prachovce spodního turonu, náležející bělohorskému souvrství a sedimentární komplex je 
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zakončen  písčitými a jílovitými sedimenty cenomanu. Celková mocnost uloženin svrchní křídy dosahuje  
v zájmovém území přes 200 m, v důsledku složité strukturně tektonické pozice však jsou některé kry 
mělčí. Semanínské zlomové pásmo je totiž složitým systémem paralelních zlomů severozápad-
jihovýchodního směru v šířce 50 i více metrů a pohyby na nich byly nerovnoměrné.  

Představa o plošné a prostorové distribuci jednotlivých horninových typů vyplývá z geologické 
mapy (viz níže) a z geologického řezu - viz příloha č. 4. 
 
Geologická mapa zájmového území – „Peklák“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Převzato: Geologická mapa ČR, list 14-32 Ústí nad Orlicí, ČGÚ 1994 

 
 
Lyžařský areál „Hory“: 

Budoucí lyžařský areál „Hory“ se nachází v místech, kde je původní terén jen málo přeměněn 
činností člověka. Skalní, resp. poloskalní podklad, nacházející se v hloubce cca 2 – 3 m pod terénem, je 
tvořen pískovci jizerských vrstev svrchnokřídového stáří. Ty jsou součásti jihozápadního křídla 
strukturně-tektonické jednotky ústecká synklinála, která regionálně patří k jihovýchodnímu okraji české 
křídové pánve. Mocnost svrchnokřídového komplexu činí až 150 m a v jeho podloží se nacházejí skalní 
horniny proterozoika. Znečištění svrchnokřídového horninového souboru se v zájmovém prostoru 
nepředpokládá, nejbližší významnější lokalita staré ekologické zátěže se nachází cca 2,5 km východně 
v prostoru starého závodu KORADO, kde je podzemní voda střednoturonského kolektoru významně 
znečištěna chlorovanými uhlovodíky. Obě lokality jsou od sebe odděleny příčně nepropustným 
semanínským zlomem. 
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  V nadloží svrchnokřídového souboru leží kvartérní sedimenty, které jsou původu přírodního, 
pouze výjimečně antropogénního. Jsou představovány nekontaminovanými deluviálními hlinito-písčitými 
zeminami o mocnosti kolem 2 – 3 m.  
 

Představa o plošné a prostorové distribuci jednotlivých horninových typů vyplývá z geologické 
mapy (viz níže) a z geologického řezu - viz příloha č.5. 
 
Mapa zájmového území – „Hory“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydrogeologické poměry: 
 
Lyžařský areál „Peklák“: 
 
 Z hlediska hydrogeologického je zájmové území součástí rajonu 423 Ústecká synklinála, který 
je vícekolektorovým zvodnělým systémem a patří mezi vodohospodářsky nejvýznamnější oblast 
východních Čech. Hlavní zvodnění je vázáno na sedimenty střednoturonské (kolektor C), které na 
lokalitě tvoří přímé skalní podloží a jejich nepropustná báze se nachází v hloubce několika desítek 
metrů pod terénem a dále na sedimenty spodnoturonské (kolektor B). Z hlediska hydrogeologické 
stratifikace je první, avšak pouze lokálně vyvinutá zvodeň vázaná na sedimenty kvartéru s hladinou 
vody několik metrů pod povrchem terénu, v místě její absence  se podzemní voda akumuluje až ve 
střednoturonských pískovcích s volnou hladinou vody cca 20 až 40 m pod terénem. Směrem k východu 
s poklesem nadmořské výšky se hladina postupně dostává blíže k povrchu a formou pramenních 
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vývěrů, často značných vydatnosti (jímací objekt Šrefl zásobující Primonu nebo jímací objekt V poli na 
severozápadním okraji Parníku) se odvodňuje na terén. Významnou roli zde nepochybně hraje 
semanínský zlom, který ve směru příčném představuje vzdouvací linii, naopak ve směru podélném 
působí jako mimořádně významná vodicí linie. Níže ležící zvodeň spodnoturonská má pod 
nepropustným stropem soupásmí V - VII středního turonu napjatou hladinu, přibližující se v daném 
prostoru k povrchu terénu (hydrostatická úroveň hladiny je cca 390 m n.m.). Na straně jihozápadní bude 
pravděpodobně hladina v důsledku vzdouvací funkce semanínského zlomu minimálně o několik metrů 
výše Z hlediska vodárenského jsou obě zmíněné zvodně vázané na kolektory C a B využívány pro 
zásobování města pitnou vodou a jímací objekty jsou situovány necelé 2 km jihojihovýchodně od 
zájmové lokality, právě v prostoru semanínského zlomu. Dle výsledků bilancí a modelových simulací 
(naposledy např. Valešová, 19981)  přitéká v současné době do oblasti semanínského zlomového 
pásma v prostoru České Třebové kolektorem C pouze od východu cca 125 l/s podzemní vody, 
kolektorem B ze stejné strany pak cca 39 l/s. Kromě toho ale přitéká do této oblasti i voda od 
jihozápadu, bilančně je však s ohledem na složité strukturně tektonické poměry toto množství obtížně 
stanovitelné, bude se však pohybovat pro obě zvodně v nižších desítkách l/s. S uvážením potřeby vody 
pro městskou aglomeraci jsou tedy v území semanínského zlomu obecně přebytky podzemní vody.  
 

Podle „Mapy rizika ohrožení podzemních vod“, kterou zpracovala firma GEOtest a.s. Brno 
v roce 1998 se nachází lokalita na hranici území s vysokým, lokálně až velmi vysokým rizikem ohrožení 
kolektoru podzemní vody stavební činností a realizací vrtů a území s nízkým až velmi nízkým rizikem 
ohrožení kolektoru podzemní vody stavební činností a realizací vrtů.  
 
Lyžařský areál „Hory“: 
 
 Z hlediska hydrogeologického patří území k rajónu číslo 423 – Ústecká synklinála. Bilančně 
významné zdroje pitné vody jsou vázány především na kolektory C a B, tj. horniny střednoturonského a 
spodnoturonského stáří. Zájmová lokalita leží ve strmě ukloněném jihozápadním křídle ústecké 
synklinály, které je porušeno svazkem směrných zlomů, náležejících k semanínskému poruchovému 
pásmu. V bezprostředním okolí zájmového prostoru, na dílčí náhorní plošině, je dokumentována 
občasná první zvodeň s volnou hladinou podzemní vody v hloubce kolem 20 - 25 m pod terénem. Jejím 
kolektorem (Ca) jsou pískovce či prachovce středního turonu. Další zvodeň (B) s mírně napjatou 
hladinou podzemní vody se nachází ve spodní části bělohorského souvrství se zvodnělou částí 
v hloubce cca 60 - 90 m. Výše ve svahu v prostoru nad zájmovou lokalitou je dokumentován kolektor 
Cb, představovaný pískovci nejmladší části střednoturonského souvrství. Na ně je vázána lokální 
zvodeň s volnou hladinou podzemní vody, která m.j. dotuje drobný potůček, napájející rybníček 
v prostoru budoucí akumulační nádrže. 
 

Podle „Mapy rizika ohrožení podzemních vod“, kterou zpracovala firma GEOtest a.s. Brno 
v roce 1998 se nachází lokalita v území s vysokým, lokálně až velmi vysokým rizikem ohrožení 
kolektoru podzemní vody stavební činností a realizací vrtů.  
 
 
Přírodní zdroje: 
 
 Přírodní zdroje ve formě ložisek nerostných surovin nejsou v zájmové oblasti evidovány. 
 
 
 
                                                        
1 Valešová, M. : Česká Třebová. Hydrogeologické podklady pro novelizaci územního plánu, Moment 2.- Geotest Brno, 1998 
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VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: 
 
 
Povrchové vody: 
 

Zájmové území areálu „Peklák“ náleží do povodí Třebovky (číslo hydrologického pořadí 1-02-
02-054) tento povrchový tok se nachází ve vzdálenosti necelý 1km severovýchodně od zájmového 
prostoru, výškově o cca 30 m níže. Bezprostřední okolí lokality a především její spodní část je 
odvodňována zakrytým systémem drenáží. 
 

Zájmové území areálu „Hory“ náleží do povodí Třebovky (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-
053) a tento povrchový tok se nachází ve vzdálenosti cca 2 km severovýchodně od zájmového prostoru 
a staveniště, výškově o cca 120 m níže. Bezprostřední okolí lokality je odvodňováno sezónní vodotečí, 
která je pravostranným přítokem potoka Křivolík.  
 
 
Ochrana vod: 
 

Z hlediska vodohospodářského ochranného režimu leží zájmové území v Chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod Východočeská křída, která pro své přírodní podmínky tvoří významnou 
přirozenou akumulaci především podzemních vod.  

Ochranná pásma vodních zdrojů podzemních a povrchových vod v současné době do prostoru 
zájmové lokality nezasahují. 
 
 
Záplavové území: 
 

Zájmové území realizace záměru není záplavovým územím. 
 
 
 
FAUNA A FLÓRA: 
 
 
FAUNA: 

 
Výskyt fauny, její množství a druhová pestrost je závislá na prostředí.  
Zachovalé komplexy listnatých a smíšených lesů s širokou potravní nabídkou, řadou příhodných 

úkrytů, hnízdišť a doupných stromů umožňují život a rozmnožování celé řadě ohrožených a vzácných 
druhů. V širším okolí městské krajiny, byla zjištěna vysoká pestrost fauny, zejména díky přítomnosti 
polopřirozených lesů ve výše položených částech katastru. 

Z důvodu časového období ve kterém je tato dokumentace zpracovávána, nebyl proveden žádný 
podrobnější faunistický průzkum na daných lokalitách. Z poskytnutých průzkumů a dokumentací však 
nebyl zjištěn výskyt žádného kriticky ohroženého druhu přímo na předmětných lokalitách výstavby. 
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FLÓRA: 
 

Zájmové území leží v těsné blízkosti velkého města, do kterého částečně zasahuje. Území 
města a jeho bezprostřední okolí je lidskou činností pozměněné, přirozená vegetace ustoupila.  

Zájmové území podle regionálně fytogeografického členění leží území v oblasti mezofytika, 
okresu 63. Českomoravskéí mezihoří, podokresu Českotřebovský úval, Kozlovská vrchovina (Z) a 
Hřebečovská vrchovina (V). 

Současné lesní porosty jsou tvořeny převážně smrkovými a borovými monokulturami, příp. 
smíšenými jehličnatými porosty. Fragmentovitě, většinou v okrajových pláštích jsou přimíšeny listnáče – 
zejména dub, habr, bříza. Luční společenstva, dříve druhově velmi bohaté, jsou v současné době často 
degradovány absencí pravidelné údržby či nesprávným hospodařením v minulosti. Přesto se však 
dodnes v katastru obce  dochovalo několik cenných lučních lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů 
rostlin. 

Území je cenné floristicky – zejména výskytem teplomilných druhů, který souvisí s teorií o 
migraci této flóry tzv. Třebovickou bránou. V krajině okolí města Česká Třebová se nachází řada 
cenných lokalit se zajímavou druhovou skladbou a výskytem vzácných taxonů. V období socialistického 
zemědělského hospodaření však byla řada takto cenných lokalit znehodnocena a degradována. Mezi 
ně bohužel patří i lokalita „Hory“. 

Na předmětné lokalitě nebyl proveden podrobný fytocenologický průzkum, nelze tedy vyloučit 
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ve smyslu  Přílohy č. II vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k 
zákonu č. 114 /1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Během rekognoskace terénu však žádné zvláště 
chráněné druhy rostlin pozorovány nebyly. Nepředpokládá se výskyt druhů kriticky ohrožených nebo 
druhů silně ohrožených. 
 
Rekonstrukční vegetace 

 
Rekonstrukční mapování vychází z dosud zachovalých zbytků přirozené vegetace (vegetace 

vzniklá spontánně přírodními procesy na stanovištích dosud neporušených člověkem, ale je jeho 
činností ovlivněna), popř. přírodní vegetace (vegetace na místech, kam člověk nepronikl), opírá se o její 
vztahy k prostředí a na jejich základě extrapoluje přirozenou vegetaci na místa, kde v současné době již 
neexistuje. 

Dle geobotanických rekonstrukčních jednotek (Mikyška a kol. 1968) patří k původním 
společenstvům v Českotřebovském úvalu dubohabrové háje s pásem luhů a olšin podél Třebovky, 
Kozlovský a Hřebečovský hřbet je reprezentován květnatými bučinami, na ostatním území jsou 
klimaxovými společenstvy bikové bučiny. 

 
Dle Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhauslová, Moravec 1997) 

pokrývaly většinu území předmětných lokalit Černýšové dubohabřiny Melampyro nemorosi – 
Carpinetum (viz mapa jednotka 7) a ve výše položených polohách Bučiny s kyčelnicí devítilistou 
Dentario enneaphylli-Fagetum (viz mapa jednotka 18) 

Potenciální přirozenou vegetaci na lokalitě výstavby lyžařského areálu „Peklák“ lze 
chartakterizovat jako první ze zmíněných - tady Černýšové dubohabřiny. Druhá z lokalit – posuzovaný 
sportovní areál „Hory je na hranici obou vymezených jednotek, spíše však již v Bučině s kyčelnicí 
devítilistou. 

Melampyro – Carpinetum bylo plošně nejrozšířenějším společenstvem dubohabřin v české 
Republice.Vyskytuje se ve výškách 250 – 450 m.n.m. Jen zřídka osidluje na odpovídajících stanovištích 
jižních kvadrantů polohy do 550 m.n.m. Představuje klimaxovou vegetaci planárního až suprakolinního 
stupně s optimem ve stupni kolinním. Jedná se o stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním 
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(Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích 
stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (Fraxinus 
excelsior, Acer pseudoplatanus, Acer platanouides, Cerasus avium) . Ve vyšších nebo inverzních 
polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dobře vyvinuté keřové patro 
tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. 
Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy. 

Bučina s kyčelnicí devítilistou je vázána hlavně na montánní stupeň. Vyskytuje se převážně 
v nadmořských výškách 500 – 100 m.n.m, ke osidluje zejména svahové polohy bez ohledu na orientaci 
svahů. Na mezoklimaticky podmíněných stanovištích sestupuje až pod 400 m.n.m. 

Bučina s kyčelnicí devítilistou je tvořena stromovým a bylinným patrem. Keřové a mechové 
patro bývá vyvinuto jen fragmentálně nebo chybí. Ve stromovém patru převládá buk (Fagus sylvatica),  
s vyšší stálostí bývají přimíšeny klen (Acer pseudoplatanus),  jedle (Abies alba) a smrk (Picea abies). 
Bylinné patro bývá většinou souvisle zapojené, s pokryvností kolísající podle zápoje stromového patra. 
Převažují druhy řádu Fagetalia a zastoupena je též většina druhů svazu Fagion. 

 
 
Obr.: Výřez z Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová a kol. 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešené území se nachází ve 3. – 5. vegetačním stupni. Dolní stanice lanovky areálu „Peklák“ 
spadá do třetího, dubobukového vegetačního stupně, a horní stanice vleku končí v 5. vegetačním stupni 
jedlobukovém. V jedlobukovém vegetačním stupni se taktéž nachází sportovní areál „Hory“. 

ČESKÁ 
TŘEBOVÁ 

Areál 
Peklák, Hory 
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Rekonstruované potenciální přírodní ekosystémy vyjádřené kategorizací STG jsou v řešeném 
území a jeho nejbližším okolí následující: 
 

3 BC 5 Fraxini-alneta sup.  jasanové olšiny v. st. 
3 B 3 Querci-fageta typica  typické dubové bučiny 
3 BC 4 Querceta roboris-aceris sup. javorové doubravy v. st. 
   
4 B 3 Querci-fageta abietis  jedlové dubové bučiny 
4 AB 3 Fageta paupera  holé bučiny 
4 AB 4 Abieti-querceta roboris piceae  smrkové jedlové doubravy 
   
5 AB 3 Abieti-fageta  jedlové bučiny 
5 B 4 Abieti piceeta equiseti  přesličkové jedlové smrčiny 
5 BC 4 Aceri-fageta alni inf.  javorové bučiny 
5 B 3 Abieti-fageta typica  typické jedlové bučiny 
5 BC 3 Aceri-fageta inf.  javorové bučiny n. st. 
5 AB 4 Abeti-piceeta equiseti  přesličkové jedlové smrčiny 

 
Sportovní areál „Hory“ se rozkládá na louce s charakterizované jako STG 5 B 4 - Abieti piceeta 

equiseti - přesličkové jedlové smrčiny, a z okruhu vybíhá trasa též do poloh  charakterizovatelných jako 
STG 5 B 3 - Abieti-fageta typica - typické jedlové bučiny.  

 
Dolní stanice lyžařského areálu „Peklák“ spolu s parkovištěm se nachází ve vymezené STG 3 B 

3 - Querci-fageta typica - typické dubové bučiny, vlek spolu se sjezdovkou pokračuje přes 4 B 3 - 
Querci-fageta abietis -  jedlové dubové bučiny až do STG 5 B 3 - Abieti-fageta typica - typické jedlové 
bučiny.   
 
 
 
KRAJINA: 
 

Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozumí 
především přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti. K ochraně 
krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může orgán ochrany 
přírody zřídit přírodní park. V lokalitách navržených záměrů nebyl vyhlášen žádný přírodní park. 
Severně od města Česká Třebová (cca 7 km) je vyhlášen přírodní park Orlice.  

Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný, 
jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní, kulturní 
nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto hodnoty přítomny 
sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec. 

Zastoupení hlavních krajinných struktur a jejich prostorové uspořádání charakterizuje využití 
území, fyziognomii krajiny a základní ekologické vztahy. Širší okolí města Česká Třebová je odedávna 
využíváno především zemědělsky a lesnicky. Město Česká Třebová se stalo významným sídelním 
centrem, napojeným na hlavní železniční koridor. 

 
Krajinný rámec města Česká Třebová je utvářen nivou toku Třebovka, který v severojižním 

směru městem protéká. Tímto směrem a souběžně s tímto tokem taktéž probíhá hlavní komunikační 
dopravní tepna – silnice I/14 a rychlostní koridor železnice.  

Z východní a západní strany město obklopují zalesněné hřebeny kopců, kde dominuje 
Kozlovský vrch (601 m.n.m).  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIV. PROSTŘEDÍ 

 
 

D.I   CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 
(Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI) 
 
 
VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ EKONOMICKO – SOCIÁLNÍCH VLIVŮ: 
 
 

Vlivy na obyvatelstvo lze rozdělit na bezprostřední - přímé působení posuzovaného záměru na 
obyvatele a zprostředkované – nepřímé působení. 

Z přímých vlivů na obyvatelstvo jsou nejvýznamnější hluk a imise z provozu příjezdové 
komunikace a parkoviště u areálu „Peklák“. Konkrétně jsou hluková a imisní situace popsány 
v příslušných kapitolách a v Přílohách č. 6 – Hluková studie a č. 7 – Rozptylová studie. 

Nepřímé vlivy lze charakterizovat jako působení posuzovaného záměru na změnu sociálně 
ekonomické situace v území. 
Hlavními škodlivými vlivy automobilové dopravy jsou hluk a znečišťování ovzduší. 
 
 
Hluk: 

 
Zvýšené hladiny hluku (70 – 80 dB) působí především na nervový systém a psychiku člověka. 

Touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet na psychosomatických poruchách a vyvolávají: 
• rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou 

komunikací, spánkem aj.), 
• rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, k nimž 

má jedinec zamítavý postoj, 
• pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a skupinových 

práv, 
• změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout pomoc a 

schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita). 
 

Mezi lidmi jsou velké rozdíly v citlivosti na hluk podle individuálních vlastností nervového 
systému, zdravotního stavu, věku aj. Výskyt osob vysloveně senzitivních na hluk se v naší populaci 
odhaduje na 5 – 8%. Tito lidé vnímají hluk jako rušivý element již při hlučnosti na úrovni přípustného 
limitu. Na druhé straně existuje obdobně velká skupina lidí ke hluku relativně odolných. S růstem 
intenzity hluku stoupá v exponované populaci podíl rušených a závažnost rušivých nebo jinak 
nepříznivých účinků. 

Rušení spánku nastává při hladinách hluku okolo 37 – 40 dB v ložnici, tj. při venkovních 
hladinách okolo 50 – 55 dB. Jednotlivé průjezdy vozidel mohou rušit kvalitu (hloubku) spánku už od 
LAmax 60 dB. Počet probuzených v rozmezí hladin 37 – 45 dB prudce stoupá z cca 10 na 60 %, při 60 dB 
v ložnici se probudí až 85 % osob. Je možno odhadnout, že zvýšení hladiny hluku o každých 5 dB nad 
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limitní noční hladiny způsobí zvýšení počtu osob, u nichž se objeví poruchy spánku, asi o 8 – 10 %. I při 
nevelkém překročení limitních nočních hladin trpí tito lidé narušením usínání, sníženou vydatností 
spánku a předčasným buzením. Výsledné chronické ochuzování o spánek se pak může projevovat 
oslabováním pozornosti a přesnosti ve vykonávaných činnostech, růstem nervozity, dráždivosti aj. 

 
Z výpočtů doložených v hlukové studii (Příloha č. 6 tohoto „Oznámení“) vyplývá, že v žádném 

ze sledovaných bodů nedojde k překročení přípustné hladiny akustického tlaku A.  
 

A = 50 dB   -  pro parkoviště 
A = 50 + 5= 55 dB  -   pro silnici 

 
V hlukové studii byl výpočty prokázán vliv provozu příjezdové cesty a parkoviště. I když výpočet 

prokázal, že akustická situace vlivem provozu silnice a parkoviště nebude nikde zhoršena nad 
přípustnou mez, doporučujeme využít veškerých architektonických a technických možností ke zlepšení 
situace. 
Doporučujeme veškeré  volné plochy  ozelenit a  intenzivně osázet  nízkou a střední  zelení, aby  došlo 
ke zlepšení celkové akustické situace ve venkovním prostoru zkoumané lokality. 

Je třeba si uvědomit, že výpočty vycházejí z teoretického základu a pravděpodobně dojde k 
odchylkám skutečnosti proti předpokladům. Nezanedbatelný vliv bude mít rozvoj techniky, která ovlivní 
v příštích letech konstrukci vozidel a projeví se snížením hlučnosti cca o 2 až 3 dB [A]. 

 
Hluk z provozu vlastních rekreačně sportovních areálů nebude překračovat hodnoty hlukové 

zátěže stanovené nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Tyto hodnoty nebudou provozem sportovních a rekreačních zařízení překročeny za 
předpokladu, že v areálech nebudou provozovány hudební aktivity v exteriérech – reprodukovaná 
hudba. 
  
 
Znečištění ovzduší: 
 

Termínem oxidy dusíku (NOx) je označována směs oxidu dusičitého (NO2) a dusnatého (NO). 
Jsou nejen součástí výfukových plynů, ale i emisí z každého spalování. Ve spalovacích motorech je 
uvolňován NO, který se vzdušným kyslíkem rychle oxiduje na NO2 , plyn palčivého, dusivého zápachu, 
čichově patrný od koncentrací 200 – 400 µg.m-3. Při koncentracích 3.000 – 9.000 µg.m-3 vyvolává 
změny plicních funkcí (vzestup dýchacího odporu) u zdravých osob po 10 – 15 minutách. U lidí trpících 
zánětem průdušek se dýchací funkce zhoršují při 3.000 µg.m-3 již po 5 minutách. Nejcitlivější jsou 
astmatici, jejichž stav se začíná zhoršovat (při 30 minutové expozici) již od koncentrací okolo 500 – 600 
µg.m-3. U zdravých osob byly při delší expozici některé reakce dýchacích funkcí zjištěny při 
koncentracích nad 2.000 µg.m-3. 

Oxidy dusíku nejsou ovšem zdaleka jedinou škodlivinou z výfukových plynů. Zhruba souběžně 
s jejich imisemi rostou vlivem automobilové dopravy v ovzduší i koncentrace dalších škodlivých látek - 
oxidu uhelnatého (CO), karcinogenních (zejména benzen C6H6) a dráždivých uhlovodíků, toxických 
kovů a dalších. 
 
 Rozptylová studie imisní situace (příl. č. 7) umožňuje posoudit dopad vlivu provozu příjezdové 
komunikace a parkoviště u areálu „Peklák“ na okolí.  

V předložené studii byly vypočteny hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 u 
nejbližší současné a předpokládané zástavby vzhledem k navržené komunikaci a parkovišti podél 
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areálu FK v České Třebové. Výpočty byly provedeny pro r. 2005 (uvedení stavby do provozu) a 
výhledový rok 2010. 

Pro srovnání byly výpočty provedeny pro stávající stav bez výstavby komunikace a parkoviště 
(varianta 0) a pro situaci po uvedení stavby do provozu (varianta 1).  

 
 Imisní limity pro znečišťující látky jsou určeny nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 
Toto nařízení uvádí imisní limity oxidu dusičitého NO2 pro ochranu zdraví lidí jako aritmetické průměry 
za 1 hodinu a kalendářní rok. 

Vypočtené koncentrace se ve všech případech pohybují hluboko pod imisními limity. Provoz na 
navržené komunikaci a parkovišti v žádném případě nezpůsobí překročení imisních limitů. 
 

Na základě výpočtů hlukové a rozptylové studie lze určit, že obyvatelstvo v okolí zájmové 
stavby příjezdové komunikace a parkoviště podél areálu FK (pro areál „Peklák“) nebude zasaženo 
hlukem a škodlivými emisemi nad přípustné meze. 

 
Provoz vlastních rekreačně sportovních areálů nebude mít vliv na zvýšení zatížení ovzduší 

znečišťujícími látkami, rovněž nedojde ke zvýšení imisního ohrožení okolních lesních porostů. 
 
 

Změna ekonomicko - sociální situace v území: 
 

Navrhované zimní rekreační a sportovní středisko (areály Peklák a Hory) v návaznosti na již 
stávající, popřípadě další připravované aktivity si klade za cíl vytvořit dílo evropské úrovně, které by 
přilákalo nejen tuzemské, ale i zahraniční návštěvníky a přispělo by tak k posílení ekonomické stability 
regionu. 

Provoz střediska zvýší počet pracovních míst – část v samotném středisku a část v blízkém 
okolí – doprovodné služby (ubytování, stravování, …). Vytvoří se rovněž lepší podmínky pro drobné 
podnikání místních obyvatel. 
 
 
 
VLIVY NA PŮDU A LESNÍ POROSTY: 
 
 
 Dotčené pozemky využité pro realizaci záměru jsou převážně vedeny jako lesní a zemědělská 
půda. Pro realizaci záměru bude nutno přistoupit k následujícím trvalým, či dočasným (15 let) vynětím. 
 
 

 Plocha vynětí ZPF Plocha vynětí LPF  
trvalé 

Plocha vynětí LPF 
dočasné 

Areál „Peklák“ 3.200,9 m2 5.543,8 m2 39.859,2 m2 
Areál „Hory“ 6.500,4 m2 3.583,8 m2 - 
Celkem 9.701,3 m2 9.127,6 m2 39.859,2 m2 
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 Odlesnění by nemělo mít nepříznivý vliv na sousední porosty. Jedná se o rozšíření cest, 
v případě sjezdovky se jedná o svah chráněný od západu. V bezprostřední blízkosti těžených porostů 
se nalézají mladé porosty (smrkové porosty, mlaziny a tyčkoviny, které je možno vhodnou výchovou 
vychovat k odolnosti proti bořivému větru) nebo smýcené kmenoviny (plochy bez lesního porostu). 
Zbytky smrkových kmenovin se nalézají směrem na jihozápad a severovýchod od těžené plochy. Ani 
zde by nemělo hrozit nebezpečí od bořivého větru. 
 
 Při smýcení porostů a stavebních pracích může být ohrožena celistvost půdního krytu vodní 
erozí. Vzniku eroze půd lze však zabránit ponecháním humózního a travního krytu a jeho důslednou 
údržbou. Ochrana odlesněných ploch spočívá v opatřeních, která zabrání soustředění ronové vody do 
proudů, které by mohly získat erozní sílu. Odtok ronové vody musí být usměrněn do podoby tenké 
rozptýlené vrstvy s malou rychlostí. K tomu je třeba, aby byl udržován souvislý půdní kryt s travinovou 
vegetací. 
 
 
 
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, VODNÍ A VODOOU VÁZANÉ EKOSYSTÉMY: 
 
 

Stavba zimních rekreačních a sportovních středisek v České Třebové zasáhne svrchní část 
horninového prostředí. Úprava trasy sjezdovky na Pekláku se dotkne jen svrchního půdního krytu 
s travním porostem, kde je udržování jeho celistvosti a nenarušenosti důležitou ochranou proti vodní 
erozi (viz předešlý odst.). Vhodnou úpravou sjezdovky, kdy bude důsledně a plynule směřován odtok 
srážkových vod z odlesněných ploch do ploch zpevněných lesním porostem bude zabráněno 
případným projevům sesouvání půdy, ke kterým by mohlo dojít v důsledku totálního nasycení půdy 
vodou v mezních případech dlouhotrvajících srážek. 
 
Hydrogeologický vrt pro areál „Peklák“: 
 

Výstavbou a provozem hydrogeologického vrtu CTH-1 bude zasaženo horninové prostředí, 
avšak konstrukce je volena tak, aby se vrt k okolnímu prostředí choval indiferentně. To je významné 
především proto, neboť místo sondáže se nachází v prostoru semanínského zlomu, který porušuje 
strmé jihozápadní křídlo ústecké synklinály a sám o sobě je tak významným prvkem nehomogenity a 
filtrační anizotropie horninového prostředí. 
 

Složitější je vliv na vodní ekosystém. Strukturně-geologické poměry lokality v prostoru pásma 
semanínského zlomu výrazně ovlivňují  oběh podzemní vody v zájmové lokalitě a předurčují tak vztah 
nového vrtu CTP-1 ke zdejším vodním zdrojům, především k těm, které jsou využívané v jímacím území 
vodovodu Česká Třebová. Nový vrt bude situování přibližně 1,5 km severozápadně od tohoto jímacího 
území, jeho dno leží, s výjimkou pramenního přelivu Vrbovka, minimálně o několik desítek metrů výše 
než jsou dna ostatních jímacích vrtů v prameništi a plánovaný odběr podzemní vody je o jeden řád 
nižší. Podstatnější je však skutečnost, že nový vrt CTP-1, pro jehož přesnou lokalizaci bude využito 
výsledků geofyzikálního průzkumu horninového souboru, bude situován na jihozápadní straně 
semanínského zlomové pásma, tj. v místech, kde vlivem příčné nepropustnosti této tektonické linie je 
voda v obou svrchnokřídových kolektorech částečně vzdutá (viz příloha č. 4). Možnost hydraulického 
ovlivnění jímacího území Česká Třebová odběrem vody z vrtu CTP-1 je proto s ohledem na několik 
příčných inhomogenit v semanínském zlomu sice teoreticky možná, avšak kvantitativně nebude příliš 
významná (z hlediska stavů hladiny podzemní vody max. centimetry). Kromě důvodů přírodních 
(odvrácené strany semanínského zlomu) a bilančních (množství vody odebírané z nového vrtu je o 
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jeden řád nižší než množství odebírané v jímacím území), zde významnou roli, snižující význam 
závislosti obou lokalit, hraje i skutečnost, že uživatel vody pro potřebu městského vodovodu a 
zasněžovacího zařízení je tentýž (Město Česká Třebová) a odběr vody bude  probíhat v zimním období, 
tedy obecně v období snížené potřeby vody v městském vodovodu. 
 

Komplikovaná je však vazba na jakost vody, neboť voda z místa vrtu CTP-1 se přelévá do 
nádrže podzemní vody, využívané v jímacím území Česká Třebová. Proto je konstrukce vrtu CTP-1 
volena tak, aby povrchové vody a připovrchové vody kvartérní zvodně, právě tak jako voda zvodně 
střednoturonské byly ve vrtu odtěsněny. Proto lze vlivy na vodní a na vodu vázané ekosystémy ocenit 
jako nevýznamné. 
 

Vliv výstavby vrtu a jeho provozu na vodu vázané ekosystémy je možno označit jako 
nevýznamný. Důvodem je skutečnost, že vrtem bude zastižena podzemní voda kolektoru B v hloubce 
několika desítek metrů, tedy v hloubce nedostupné pro běžné na vodu vázané ekosystémy. Odběrem 
vody nedojde k významnějšímu ovlivnění poměrů ani v místě přírodní drenáže podzemní vody na terén 
v údolí Třebovky, neboť místo odběru vody a místo jejího využití (zasakování) se nachází ve stejném 
povodí. 
 
Hydrogeologický vrt pro areál „Hory“: 
 
 Výstavbou a provozem hydrogeologického vrtu CTH-1 bude zasaženo horninové prostředí, 
avšak konstrukce je volena tak, aby se vrt k okolnímu prostředí choval indiferentně. To je významné 
především proto, neboť místo sondáže se nachází v prostředí semanínského zlomu, který porušuje 
strmé jihozápadní křídlo ústecké synklinály a sám o sobě je tak významným prvkem nehomogenity a 
filtrační anizotropie horninového prostředí. 
 
 Složitější i když nikterak dramatický je vliv na vodní ekosystém. Strukturně-geologické poměry 
lokality poblíž pásma semanínského zlomu výrazně ovlivňují  oběh podzemní vody v zájmové lokalitě a 
předurčují tak vztah nového vrtu CTH-1 ke zdejším vodním zdrojům, především k těm, které jsou 
využívané v jímacím území vodovodu Česká Třebová. Nový vrt je situování přibližně 1,5 km 
jihozápadně od tohoto jímacího území a jeho dno leží výškově cca 10 m nad úrovní jímacího území. V 
prostoru zájmové lokality však právě v důsledku existence semanínského zlomu dochází ke vzdutí 
hladiny podzemní vody o několik desítek metrů, neboť zlom je v příčném směru obecně nepropustný a 
působí jako hydraulická bariéra pro vody přitékající z Kozlovského hřbetu k severovýchodu do údolí 
Třebovky. Možnost hydraulického ovlivnění jímacího území Česká Třebová odběrem vody z vrtu CTH-1 
je proto možno vyloučit. Komplikovanější je však vazba na jakost vody, neboť je možné, že voda 
protékající prostorem jímacího vrtu CTH-1 dotéká prostřednictvím příčných lokálně propustných zón do 
nádrže podzemní vody využívané v jímacím území Česká Třebová. Proto je konstrukce vrtu CTH-1 
volena tak, aby povrchové vody a připovrchové vody kvartérní zvodně, právě tak jako sezónní voda 
zvodně střednoturonské, byly ve vrtu odtěsněny. Proto lze vlivy na vodní ekosystémy ocenit jako 
nevýznamné. 
 
 Vliv výstavby vrtu a jeho provozu na vodu vázané ekosystémy je možno označit jako zcela 
nevýznamný. Důvodem je skutečnost, že vrtem bude zastižena podzemní voda v hloubce několika 
desítek metrů, tedy v hloubce nedostupné pro běžné na vodu vázané ekosystémy. Odběrem vody 
nedojde k ovlivnění poměrů ani v místě přírodní drenáže podzemní vody na terén v údolí Třebovky, 
neboť místo odběru vody a místo jejího využití (zasakování) se nachází ve stejném povodí. 
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VLIVY NA PŘÍRODNÍ ZDROJE: 
 
 
 Významná úloha dotčeného území pro infiltraci a tvorbu zásob podzemních vod v rámci 
CHOPAV Východočeská křída nebude omezena, budou-li důsledně dodržována protierozní opatření 
tak, aby nebyl urychlován povrchový odtok srážkových vod. Důležitou podmínkou je udržování 
celistvosti travního porostu, který je významný pro zadržování a infiltraci srážek. Odlesněním ploch pro 
sjezdovku na Pekláku dojde k částečnému, byť málo významnému omezení tohoto působení. 
 
 Přírodní zdroje ve formě ložisek nerostných surovin nejsou v zájmovém území evidovány. 
 
 
 
VLIVY NA FAUNU, FLÓRU, KRAJINU A KRAJINNÝ RÁZ: 
 
 
Vlivy na faunu a flóru: 
 
Zánik a oslabení populací rostlin a živočichů přímým záborem území: 

Vzhledem k charakteru vyvolaných změn se obecně jedná o nejvýznamnější z vlivů stavby na 
biotopy a na ně vázaná společenstva živočichů. Pro areál Peklák platí, že odkácením části lesa pro 
sjezdovku nedojde k výraznému ochuzení, neboť se v okolí nachází dostatečné zalesněné plochy 
obdobného charakteru, které poskytnou živočichům přirozené stanoviště. 
Naopak vznikem poměrně rozsáhlé, pravidelně kosené travnaté plochy dojde k diverzifikaci prostředí a 
ke vzniku stanoviště pro živočichy toto vyžadující. 

V lokalitě sportovního areálu Hory, dojde k likvidaci stávajícího malého rybníčku a navazujících 
mokřadů. V těchto místech je totiž zvažováno vybudování železobetonové dvoukomorové nádrže 
čtvercového půdorysu z vodostavebního betonu o celkovém objemu 500m3. Tato nádrž by měla sloužit 
jako zdroj vody pro systém zasněžování. Již v minulosti byl litorál rybníčku ochuzený obložením břehů, 
což je však napravitelný a vratný zásah. Realizací plánované nádrže však dojde k nevratné likvidaci 
lokality. Na lokalitě se v minulosti nacházela početná populace prstnatce májového (Dactylorhiza 
majalis) a a taktéž záběloník bahenní (Comarum palustre). V posledních letech však tyto druhy nebyly 
na lokalitě zaznamenány.  

Vyasfaltováním běžkařské trasy dojde k trvalé likvidaci rostlinných druhů a společenstev. Tento 
vliv je však nevýznamný, neboť jde o jen zanedbatelnou plochu vzhledem k celkové ploše luk, velkou 
částí se trasa kryje se  stávající nezpevněnou místní polní a lesní cestou. 

 
Zánik a oslabení populací v důsledku dočasného záboru území: 
 

Tento přímý vliv bude působit po dobu realizace stavby. Tímto vlivem jsou biotopy často 
významně mechanicky poškozeny, ale na rozdíl od trvalého záboru je možná jejich obnova. Dalším 
negativním vlivem je hluk z provozu mechanizace a stavební ruch, který může způsobit přesun 
živočichů z okolí probíhající stavby do klidnějších míst.  
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Vlivy související s provozem a údržbou: 
 

Na negativní vliv hluku a nočního osvětlení se živočichové dokáží ve značné míře adaptovat.  
Tento negativní vliv může limitovat zejména hnízdění některých druhů ptáků.  
Pravidelná údržba travnatých ploch kosením na obou lokalitách naopak může napomoci vzniku 
kvalitního společenstva floristicky bohatého. Pravidelné kosení je nezbytnou podmínkou pro 
znovurozšíření druhů čeledi orchideaceae z případných refugií. Kosením dojde k potlačení rozšíření 
ruderalizujících a expanzivních druhů (Heracleum, Mollinia). 

 
 
Vliv na krajinu, krajinný ráz: 
 

Hodnocení krajinného rázu je vždy problematické, relativní a do značné míry i subjektivní. 
Krajinný ráz v blízkosti jakéhokoliv města je dlouhodobým působením lidské činnosti měněn. Nejinak je 
tomu i v případě posuzovaného záměru, kdy v zájmu rozvoje cestovního ruchu a rekreace města je 
nutné vybudovat odpovídající zázemí. Harmonické měřítko krajiny je dáno harmonickým souladem 
měřítka prostorové skladby krajiny (celku) s měřítky staveb, zařízení a stop hospodářské činnosti 
(prvků).  

Lze konstatovat, že realizací posuzovaných staveb nedojde k významnému negativnímu 
zásahu do krajinného rázu. 
 
 
 
VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY: 
 
 

Realizací záměru vybudovat rekreační a sportovní střediseka „Peklák“ a „Hory“ nedojde 
k dotčení stávajících objektů, nemovitostí a kulturních památek. 
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D.II   ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

 
 

Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních 
šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně emisí při 
výstavbě jsou často závislé na ohleduplnosti stavebních firem na staveništi a je obtížné tyto vlivy 
kvantifikovat.  

 
 Vliv odběru vody z vrtu CTP-1 (Peklák) se v hluboce uložené spodnoturonské zvodni reálně 
projeví vzhledem k čerpanému množství do vzdálenosti minimálně několika set metrů. Kromě již 
diskutovaného vztahu k jímacímu území Česká Třebová se nejbližší další jímací objekt nachází 
v závodě Primona cca 700 m severovýchodně od vrtu CTP-1, ten však leží v centrální části synklinály 
na odvrácené straně semanínského zlomu a jeho ovlivnění je proto možno v podstatě vyloučit.  

 
 Vliv odběru vody z vrtu CTH-1 (Hory) se v hluboce uložené spodnoturonské zvodni reálně 
projeví vzhledem k nízkému čerpanému množství do vzdálenosti max. několika desítek metrů. Nejbližší 
jímací objekt individuálního zásobování podzemní vodou, 90 m hluboký vrt CM-1a, situovaný ve 
vzdálenosti cca 200 m jihovýchodně od vrtu CTH-1, nebude proto negativně ovlivněn.  

 
Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi výstavby a předpokládaného 

provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že 
uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí výstavby zimních 
rekreačních a sportovních středisek Peklák a Hory v České Třebové nebudou vytvářet zásadní 
argumentaci pro možnost nerealizovat záměr. 

 
 
 
 

D.III   ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ 
HRANICE 
 
 

S ohledem na výše uvedené vlivy projektu, které budou omezeny právě na území okolo zimních 
rekreačních a sportovních středisek Peklák a Hory v České Třebové, budou přeshraniční vlivy zde zcela 
vyloučeny. 
 
Přeshraniční vlivy se při budování a provozu hydrogeologických vrtů pro areály Peklák i Hory neprojeví. 
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D.IV  OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 
 
 

V současném stavu rozpracovanosti záměru navrhujeme tato opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení. Popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP: 
 

• Projekt organizace výstavby zpracovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám 
a výstavba probíhala plynule. Tímto postupem bude zajištěno minimální ovlivnění obytné 
zástavby v okolí prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních mechanismů i 
dopravní techniky. 

• Stanovit počty kácených dřevin na ploše záborů realizace záměrů a způsob nakládání s ornicí. 
• Při realizaci stavby zachovat co nejvíce stávajících doprovodných dřevin, v prostoru vzniku 

sjezdovky minimalizovat zásah do porostů dřevin na nezbytnou potřebnou míru. Zábor lesa a 
smýcení lesních porostů realizovat pouze v nezbytně nutném rozsahu a vhodnými pěstebními 
opatřeními docílit zapěstování patrovitě rozvrstveného porostního okraje. 

• Provést biologický průzkum v lokalitách, v nichž je možnost výskytu cenných, popř. chráněných 
druhů flory a fauny. 

• Realizovat ozelenění okolí staveb. Rozprostření ornice a zatravnění svahů přilehlých ploch 
k asfaltovým plochám provést co nejdříve, aby nedošlo k půdní erozi. Realizovaným sadovým 
úpravám je potřeba zajistit dokončovací péči a následnou rozvojovou péči v délce trvání 
minimálně tří let.  

• S orgánem ochrany přírody odsouhlasit střety s prvky Územního systému ekologické stability, 
zejména s nadrgionálním  biokoridorem Buková stráň. 

• Hydrogeologické vrty CTP-1 (Peklák) i  CTH-1 (Hory) jsou projektovány jako vodní dílo a při 
jejich provádění budou dodržovány předpisy jak stavební (vyhláška č. 324/1990 Sb.), tak 
předpisy báňské (vyhláška č. 239/1998 Sb.), neboť vrty budou prováděny strojním vrtáním, 
které patří do kategorie prací prováděných hornickým způsobem. Geologická a technická část 
projektu vrtů, zpracovávaná podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb., proto uvádí jak způsob 
vrtání, tak způsob vystrojování vrtu, včetně technologických postupu jednotlivých operací. 

• Veškeré stavební práce musí být prováděny šetrně s ohledem na co nejmenší míru  narušení 
přírodního prostředí. 

• Řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat požadavek ochrany povrchových i 
podzemních vod. V prostoru staveniště: 

o nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební 
mechanismy; 

o nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla); 
o bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) 

pro případnou likvidaci úniků ropných látek.  
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• Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) bude jejich původce postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a 
předpisů souvisejících. Smluvně bude zajištěno zneškodnění či druhotné využití odpadů. 

 
 
 
 

D.V  CHARAKTER. NEDOSTATKŮ VE ZANLOSTECH A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY 
PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 
 
 

V rámci zpracovávání oznámení dle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. se nevyskytly žádné 
nedostatky nebo neurčitosti ve znalostech, které by znemožnily specifikovat očekávané vlivy stavby na 
životní prostředí a obyvatelstvo. To vše v podrobnosti odpovídající zpracovanému stupni projektové 
dokumentace. 

  
Hyrogeologické vrty: 
 

Vstupy a výstupy, tj. spotřeba vody a její využití jsou reálně podloženy výpočtem a mají 
potřebnou míru spolehlivosti.  

Popis složek životního prostředí, týkající se horninového prostředí a vody,  je opřen o podrobné 
archivní údaje z geologických a hydrogeologických průzkumů, neboť oblast České Třebové patří mezi 
území s poměrně vysokou mírou geologické prozkoumanosti. 

  
Předpokládané vlivy vrtu CTP-1 (Peklák) na životní prostředí, především na horninové prostředí                     

a podzemní vody, jsou opřeny především o výsledky  průzkumných hydrogeologických vrtů řady CT, 
kdy místo vrtu CTP-1 leží na spojnici průzkumných vrtů CT-1 a CT-3, které dokumentují poměry 
v prostoru semanínského zlomového pásma. Heterogenita a filtrační anizotropie horninového prostředí 
je však taková, že „překvapení“ nelze vyloučit. Konstrukce vrtu CTP-1  je proto volena tak, aby možnost 
regulace odběru vody, v případě nepředvídaných okolností, byla absolutní. 

 
Předpokládané vlivy vrtu CTH-1 (Hory) na životní prostředí, především na horninové prostředí                    

a podzemní vody, jsou opřeny o výsledky průzkumných hydrogeologických vrtů CM-1 a CM-1a, které 
byly na podzim roku 2003 vyhloubeny ve vzdálenosti cca 200 m od zájmové lokality v prakticky 
shodných geologických podmínkách jako má prostor vrtu CTH-1. Hydrodynamické zkoušky na těchto 
vrtech spolehlivě dokumentují jak jakost vody, tak její množství, které je ve vztahu k řešenému záměru 
odběru podzemní vody ve výši 4 000 m3/rok zcela dostatečné. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 

Návrh umístění rekreačních a sportovních středisek v areálech Peklák a Hory v České Třebové 
vzešlo z prostorových možností daného území v návaznosti na stávající umístění těchto areálů. 
Umístění záměru je zakotveno v územně plánovací dokumentaci, variantní umístění záměrů nebylo 
Městem Česká Třebová uvažováno. 

 
Předkládaný návrh na získání zdrojů vody pro výrobu technického sněhu nemá 

z technickoekonomických důvodů variantu. 
 
V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky či 

rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a 
technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů 
srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v členských zemích 
Evropské unie. 

Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby.  
 

 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 

F.I   MAPOVÉ A JINÉ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ  

 
Mapové a další přílohy jsou vloženy jako výřezy v textu příslušných kapitol této dokumentace. 

Situace stavby, geologické řezy a hluková a rozptylová studie – viz přílohy tohoto „Oznámení“. 
 
 
 

F.II   DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 
 

V rámci zpracování tohoto „Oznámení“ nebyly oznamovatelem doloženy jiné podstatné 
informace, než jsou informace výše uvedené. 

 
 

 
 
 



Zimní rekreační a sportovní středisko                                                              Regionální agentura Olomouc 
regionu Orlicko - Třebovsko                         
 

 
Oznámení o posuzování vlivů na ŽP     69

 

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
 
Účel zpracovaného „Oznámení“: 
 

Zpracované oznámení je provedeno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení 
je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných 
vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.  
 
 
Základní informace o záměru: 
 

Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí je výstavba zimních rekreačních a sportovních středisek v České Třebové.  

 
Záměr výstavby zimních rekreačních a sportovních středisek „Peklák“ a „Hory“ v České 

Třebové je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazen do: 
 

- kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
- bodu 10.7 – Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. 

 
Záměr výstavby parkoviště podél areálu FK pro návštěvníky areálu „Peklák“ je zařazen do: 

 
- kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
- bodu 10.6 – Areály parkovišť se zastavěnou plochou nad 1.000 m2. 

 
Záměr výstavby hydrogeologických vrtů pro zásobování vodou pro umělé zasněžování 
v areálech „Peklák“ i „Hory“ je zařazen do: 

 
- kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
- bodu 2.11 – Hloubkové vrty pro zásobování vodou. 

Na základě výkladu přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. se jedná o vrty, které budou technicky  
provedeny tak, že nedojde k propojení jednotlivých kolektorských hornin. Z tohoto důvodu 
hloubkové vrty nebudou předmětem oznámení, i dkyž v této dokumentaci jsou vlivy těchto vrtů 
v jednotlivých kapitolách podrobně popsány. 

 
 
Název a popis záměru: 
 
ZIMNÍ REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ STŘEDISKO REGIONU ORLICKO – TŘEBOVSKO 

A - VÝSTAVBA LYŽAŘSKÉHO AREÁLU PEKLÁK V ČESKÉ TŘEBOVÉ  
B - VÝSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU HORY V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
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Záměrem investora je vybudovat rekreační a sportovní středisko, které bude sloužit obyvatelům 
celého regionu Orlicko – Třebovsko.  

Celý záměr je vyprojektován třemi samostatnými dokumentacemi pro územní rozhodnutí, které 
spolu úzce souvisí (areál „Peklák“, areál „Hory“, příjezdová komunikace a parkoviště – součást areálu 
Peklák). 

 
A) Výstavba lyžařského areálu „Peklák“ v  České Třebové 
 

Areál je umístěn na svahu nazývaném Peklák nacházejícím se na západním okraji města 
Česká Třebová na severovýchodním úbočí hřebene Jelenice v místě odedávna využívaném pro účely 
sjezdového lyžování. Plochy v současnosti využívané pro sjezdové lyžování jsou však bez jakéhokoli 
technického a sociálního zázemí. Nově budovaný areál navazuje na stávající sportovní areál FK Česká 
Třebová. V prostoru horní stanice lyžařského vleku navrhovaná sjezdovka na síť stávajících i nově 
zřizovaných běžeckých tratí. 

Součástí projektu jsou provozní budovy pro sociální zázemí, občerstvení návštěvníků, servis a 
technické zázemí vleku, úpravy svahu, zasněžování a pro personál. Ve svahu nad hřištěm je navržena 
akumulační nádrž pro zasněžování sjezdovky. V rámci stavby jsou rovněž navrženy přípojky 
inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, el. přípojka nn, sdělovací rozvody a osvětlení areálu. 

Součástí tohoto projektu je rovněž vybudování obslužné komunikace podél FK v České 
Třebové a parkoviště pro 105 osobních automobilů (včetně příslušného počtu stání pro imobilní osoby). 
Komunikace bude zajišťovat dopravní obsluhu rodinných domků v lokalitě a lyžařského vleku – areál 
Peklák.   

Hydrogeologický vrt CTP-1 bude mít hloubku 90 m a bude sloužit k odběru podzemní vody,  
shromažďované v sousední akumulační nádrži a využívané pro výrobu technického sněhu. 

 
Plocha sjezdovky     61.900m2 
Šikmá délka vleku:     cca 775 m 
Převýšení sjezdovky:     146 m 
Průměrný sklon:     19 % 
Přepravní kapacita:     1200 osob/hod. 
Předpokládaný počet návštěvníků   150 osob 
Personál      8 osob 
Počet parkovacích míst     105 osobních aut 

 
 
B) Výstavba sportovního areálu "Hory" v  České Třebové 
 

Jedná se o výstavbu nového sportovního areálu využívaného v zimním období pro běžecké 
lyžování, mimo zimní sezónu pro běh na kolečkových lyžích, bruslích a jízdu na skateboardech. 

Při vstupu do sportovního areálu bude umístěna provozní budova sloužící jako technické 
zázemí a sklad pro potřeby areálu. Akumulační nádrž je umístěna  na místě stávající vodní nádrže a je 
určena především pro potřeby zasněžování běžeckého okruhu. Napájení nádrže bude prodloužením 
stávajícího zatrubněného přítoku, který přivádí vodu z okolních pramenišť. 

Ostatní stavební objekty tvoří infrastrukturu pro provoz sportovního areálu. Jedná se o přípojku 
nn, osvětlení areálu a zařízení pro zasněžování běžeckého okruhu. 

Hydrogeologický vrt CTH-1 bude mít hloubku 100 m a bude sloužit k odběru podzemní vody,  
shromažďované v sousední akumulační nádrži a využívané pro výrobu technického sněhu. 

 
Jednosměrný běžecký okruh o šířce 3 m   563 m 
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Dvousměrný běžecký okruh o šířce 4 m   340 m 
Délka obratiště o šířce 3 m      80 m 

 
Umístění záměru: 
 

Kraj:    Pardubický 
Obec:    Česká Třebová 
Katastrální území:  Česká Třebová, Parník,  

 
 

Navržený záměr řeší rozvoj sportovních lyžařských areálů v České Třebové – Peklák a Hory. 
Jedná se o lyžařský vlek, běžkařské trasy včetně systémů zasněžování a doprovodné technické 
infrastruktury. Součástí záměru je i příjezdová komunikace s parkovištěm pro areál Peklák. 
  
 Místo hydrogeologického vrtu CTP-1 (Peklák) se nachází na západním okraji města Česká 
Třebová ve svahu nad soustavou fotbalových hřišť v nadmořské výšce cca 395 m n.m. na pozemku 
parc. č. 232/6 k.ú. Česká Třebová.  

 
 Místo hydrogeologického vrtu CTH-1 (Hory) se nachází jihozápadně od České Třebové na dílčí 
náhorní plošině vysoko nad úrovní Třebovky v nadmořské výšce cca 490 m n.m. na pozemku parc. č. 
2848/3 k.ú. Česká Třebová.  

 
 

• Umístění záměru v území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností : 
 
Umístění realizace záměru zimního rekreačního a sportovního střediska není omezeno : 

- extrémními staveništními poměry (sesuvy, sutě, prudké svahy – jsou navržena technická 
opatření pro zabezpečení stavby, nestabilizované náplavy a písky, záplavy, seismicita, 
poddolovaná území) 

- starými zátěžemi (důlní činnost, skládky, odvaly a výsypky, intoxikace půdy) 
- současným využitím území 

 
Umístění realizace záměru je slučitelné : 

- se současnými, či očekávanými aktivitami 
- navržený záměr je v souladu s prioritami trvale udržitelného využívání území (soulad 

s územně plánovací dokumentací, soulad se strategií rozvoje regionu Orlicko - Třebovsko) 
 
 

• Umístění záměru v území významném z hlediska stability prostředí : 
 
Umístění realizace záměru zimního rekreačního a sportovního střediska se částečně nachází v území s: 

- poměrnou hojností, hodnotou a regenerační schopností přírodních zdrojů (ekosystémů 
stabilních, stabilizujících, vysoce produkčních, autoregulačních, atd.) 

- relativní jedinečností jednotlivých přírodních a civilizačních krajinných prvků (na úrovni 
celostátní, regionální, či lokální) 

- prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkčností, zejména pokud jde o 
mokřady (jezera, rybníky, rašeliniště, údolní nivy, atd.) řeky, souvislé lesy, horské oblasti, 
zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb. 
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v platném znění) a území a oblasti klasifikované nebo chráněné podle zvláštních právních 
předpisů (např. zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění) 

 
Případné střety s výše uvedenými územími jsou popsány v příslušných kapitolách tohoto oznámení. 
 

• Umístění záměru v území speciálního zájmu : 
 
Umístění realizace záměru zimního rekreačního a sportovního střediska není omezeno : 

- místy zvláštního vědeckého významu 
- hustě obydlenými oblastmi (soulad s ÚPD) 

 
Obr.: Přehledná situace umístění záměru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního prostředí: 
 
 
Vlivy na obyvatelstvo: 
 

Vlivy na obyvatelstvo lze rozdělit na bezprostřední - přímé působení posuzovaného záměru na 
obyvatele a zprostředkované – nepřímé působení. 

Z přímých vlivů na obyvatelstvo jsou nejvýznamnější hluk a imise z provozu příjezdové 
komunikace a parkoviště u areálu „Peklák“. Konkrétně jsou hluková a imisní situace popsány 
v příslušných kapitolách a v Přílohách č. 6 – Hluková studie a č. 7 – Rozptylová studie. 

Nepřímé vlivy lze charakterizovat jako působení posuzovaného záměru na změnu sociálně 
ekonomické situace v území. 

Lyžařský areál PEKLÁK 

Sportovní areál HORY 
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Hlavními škodlivými vlivy automobilové dopravy (příjezdová silnice a parkoviště) jsou hluk a 
znečišťování ovzduší. 
 

Z výpočtů doložených v hlukové studii (Příloha č. 6 tohoto „Oznámení“) vyplývá, že v žádném 
ze sledovaných bodů nedojde k překročení přípustné hladiny akustického tlaku A.  

 
A = 50 dB   -  pro parkoviště 

A = 50 + 5= 55 dB  -   pro silnici 
 

V hlukové studii byl výpočty prokázán vliv provozu příjezdové cesty a parkoviště. I když výpočet 
prokázal, že akustická situace vlivem provozu silnice a parkoviště nebude nikde zhoršena nad 
přípustnou mez, doporučujeme využít veškerých architektonických a technických možností ke zlepšení 
situace. 
Doporučujeme veškeré  volné plochy  ozelenit a  intenzivně osázet  nízkou a střední  zelení, aby  došlo 
ke zlepšení celkové akustické situace ve venkovním prostoru zkoumané lokality. 

Je třeba si uvědomit, že výpočty vycházejí z teoretického základu a pravděpodobně dojde k 
odchylkám skutečnosti proti předpokladům. Nezanedbatelný vliv bude mít rozvoj techniky, která ovlivní 
v příštích letech konstrukci vozidel a projeví se snížením hlučnosti cca o 2 až 3 dB [A]. 

 
Hluk z provozu vlastních rekreačně sportovních areálů nebude překračovat hodnoty hlukové 

zátěže stanovené nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Tyto hodnoty nebudou provozem sportovních a rekreačních zařízení překročeny za 
předpokladu, že v areálech nebudou provozovány hudební aktivity v exteriérech – reprodukovaná 
hudba. 
 
 Rozptylová studie imisní situace (příl. č. 7) umožňuje posoudit dopad vlivu provozu příjezdové 
komunikace a parkoviště u areálu „Peklák“ na okolí.  

V předložené studii byly vypočteny hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 u 
nejbližší současné a předpokládané zástavby vzhledem k navržené komunikaci a parkovišti podél 
areálu FK v České Třebové. Výpočty byly provedeny pro r. 2005 (uvedení stavby do provozu) a 
výhledový rok 2010. 

Pro srovnání byly výpočty provedeny pro stávající stav bez výstavby komunikace a parkoviště 
(varianta 0) a pro situaci po uvedení stavby do provozu (varianta 1).  

 
 Imisní limity pro znečišťující látky jsou určeny nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 
Toto nařízení uvádí imisní limity oxidu dusičitého NO2 pro ochranu zdraví lidí jako aritmetické průměry 
za 1 hodinu a kalendářní rok. 

Vypočtené koncentrace se ve všech případech pohybují hluboko pod imisními limity. Provoz na 
navržené komunikaci a parkovišti v žádném případě nezpůsobí překročení imisních limitů. 
 

Na základě výpočtů hlukové a rozptylové studie lze určit, že obyvatelstvo v okolí zájmové 
stavby příjezdové komunikace a parkoviště podél areálu FK (pro areál „Peklák“) nebude zasaženo 
hlukem a škodlivými emisemi nad přípustné meze. 

 
Provoz vlastních rekreačně sportovních areálů nebude mít vliv na zvýšení zatížení ovzduší 

znečišťujícími látkami, rovněž nedojde ke zvýšení imisního ohrožení okolních lesních porostů. 
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Změna ekonomicko - sociální situace v území: 
 

Navrhované zimní rekreační a sportovní středisko (areály Peklák a Hory) v návaznosti na již 
stávající, popřípadě další připravované aktivity si klade za cíl vytvořit dílo evropské úrovně, které by 
přilákalo nejen tuzemské, ale i zahraniční návštěvníky a přispělo by tak k posílení ekonomické stability 
regionu. 

Provoz střediska zvýší počet pracovních míst – část v samotném středisku a část v blízkém 
okolí – doprovodné služby (ubytování, stravování, …). Vytvoří se rovněž lepší podmínky pro drobné 
podnikání místních obyvatel. 
 
 
Vlivy na půdu: 
 
Dotčené pozemky využité pro realizaci záměru jsou převážně vedeny jako lesní a zemědělská půda. 
Pro realizaci záměru bude nutno přistoupit k následujícím trvalým, či dočasným (15 let) vynětím. 
 
 

 Plocha vynětí ZPF Plocha vynětí LPF  
trvalé 

Plocha vynětí LPF 
dočasné 

Areál „Peklák“ 3.200,9 m2 5.543,8 m2 39.859,2 m2 
Areál „Hory“ 6.500,4 m2 3.583,8 m2 - 
Celkem 9.701,3 m2 9.127,6 m2 39.859,2 m2 
 
 
 Odlesnění by nemělo mít nepříznivý vliv na sousední porosty. Jedná se o rozšíření cest, 
v případě sjezdovky se jedná o svah chráněný od západu. V bezprostřední blízkosti těžených porostů 
se nalézají mladé porosty (smrkové porosty, mlaziny a tyčkoviny, které je možno vhodnou výchovou 
vychovat k odolnosti proti bořivému větru) nebo smýcené kmenoviny (plochy bez lesního porostu). 
Zbytky smrkových kmenovin se nalézají směrem na jihozápad a severovýchod od těžené plochy. Ani 
zde by nemělo hrozit nebezpečí od bořivého větru. 
 
 Při smýcení porostů a stavebních pracích může být ohrožena celistvost půdního krytu vodní 
erozí. Vzniku eroze půd lze však zabránit ponecháním humózního a travního krytu a jeho důslednou 
údržbou. Ochrana odlesněných ploch spočívá v opatřeních, která zabrání soustředění ronové vody do 
proudů, které by mohly získat erozní sílu. Odtok ronové vody musí být usměrněn do podoby tenké 
rozptýlené vrstvy s malou rychlostí. K tomu je třeba, aby byl udržován souvislý půdní kryt s travinovou 
vegetací. 
 
 
Vlivy na horninové prostředí, vodní a vodou vázané ekosystémy: 
 

Vrt CTP-1 (pro Peklák) o hloubce 90 m, který bude sloužit k odběru podzemní vody pro výrobu 
technického sněhu v množství cca 20 000 m3/rok, je svým situováním a konstrukcí navržen tak, aby byl 
k horninovému prostředí indiferentní. Ve vztahu k vodním ekosystémům lze určitý vliv odběru vody 
přepokládat, ten je však s ohledem na množství odebírané vody a na pozici navrženého vrtu 
v hydrogeologické struktuře na návodní straně semanínského zlomu oceněn jako málo nevýznamný.  

Vrt CTH-1 (pro areál Hory) o hloubce 100 m, který bude sloužit k odběru podzemní vody pro 
výrobu technického sněhu v množství 4 000 m3/rok, je svým situováním a konstrukcí navržen tak, aby 
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byl k horninovému prostředí indiferentní. Ve vztahu k vodním ekosystémům lze určitý vliv odběru vody 
přepokládat, ten je však s ohledem na množství odebírané vody a na pozici navrženého vrtu 
v hydrogeologické struktuře na návodní straně semanínského zlomu oceněn jako nevýznamný.  
 
 
Vlivy na přírodní zdroje: 
 

Významná úloha dotčeného území pro infiltraci a tvorbu zásob podzemních vod v rámci 
CHOPAV Východočeská křída nebude omezena, budou-li důsledně dodržována protierozní opatření 
tak, aby nebyl urychlován povrchový odtok srážkových vod. Důležitou podmínkou je udržování 
celistvosti travního porostu, který je významný pro zadržování a infiltraci srážek. Odlesněním ploch pro 
sjezdovku na Pekláku dojde k částečnému, byť málo významnému omezení tohoto působení. 
 
 Přírodní zdroje ve formě ložisek nerostných surovin nejsou v zájmovém území evidovány. 
 
 
Vlivy na flóru, faunu a ÚSES: 
 
Zánik a oslabení populací rostlin a živočichů přímým záborem území: 

Vzhledem k charakteru vyvolaných změn se obecně jedná o nejvýznamnější z vlivů stavby na 
biotopy a na ně vázaná společenstva živočichů. Pro areál Peklák platí, že odkácením části lesa pro 
sjezdovku nedojde k výraznému ochuzení, neboť se v okolí nachází dostatečné zalesněné plochy 
obdobného charakteru, které poskytnou živočichům přirozené stanoviště. 
Naopak vznikem poměrně rozsáhlé, pravidelně kosené travnaté plochy dojde k diverzifikaci prostředí a 
ke vzniku stanoviště pro živočichy toto vyžadující. 

V lokalitě sportovního areálu Hory, dojde k likvidaci stávajícího malého rybníčku a navazujících 
mokřadů. V těchto místech je totiž zvažováno vybudování železobetonové dvoukomorové nádrže 
čtvercového půdorysu z vodostavebního betonu o celkovém objemu 500m3. Tato nádrž by měla sloužit 
jako zdroj vody pro systém zasněžování. Již v minulosti byl litorál rybníčku ochuzený obložením břehů, 
což je však napravitelný a vratný zásah. Realizací plánované nádrže však dojde k nevratné likvidaci 
lokality. Na lokalitě se v minulosti nacházela početná populace prstnatce májového (Dactylorhiza 
majalis) a a taktéž záběloník bahenní (Comarum palustre). V posledních letech však tyto druhy nebyly 
na lokalitě zaznamenány.  

Vyasfaltováním běžkařské trasy dojde k trvalé likvidaci rostlinných druhů a společenstev. Tento 
vliv je však nevýznamný, neboť jde o jen zanedbatelnou plochu vzhledem k celkové ploše luk, velkou 
částí se trasa kryje se  stávající nezpevněnou místní polní a lesní cestou. 

 
Zánik a oslabení populací v důsledku dočasného záboru území: 
 

Tento přímý vliv bude působit po dobu realizace stavby. Tímto vlivem jsou biotopy často 
významně mechanicky poškozeny, ale na rozdíl od trvalého záboru je možná jejich obnova. Dalším 
negativním vlivem je hluk z provozu mechanizace a stavební ruch, který může způsobit přesun 
živočichů z okolí probíhající stavby do klidnějších míst.  
 
Vlivy související s provozem a údržbou: 
 

Na negativní vliv hluku a nočního osvětlení se živočichové dokáží ve značné míře adaptovat.  
Tento negativní vliv může limitovat zejména hnízdění některých druhů ptáků.  
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Pravidelná údržba travnatých ploch kosením na obou lokalitách naopak může napomoci vzniku 
kvalitního společenstva floristicky bohatého. Pravidelné kosení je nezbytnou podmínkou pro 
znovurozšíření druhů čeledi orchideaceae z případných refugií. Kosením dojde k potlačení rozšíření 
ruderalizujících a expanzivních druhů (Heracleum, Mollinia). 
 
 
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky: 
 

Realizací záměru vybudovat rekreační a sportovní střediseka „Peklák“ a „Hory“ nedojde 
k dotčení stávajících objektů, nemovitostí a kulturních památek. 
 
 
Závěry: 
 

Rozsah vlivů na obyvatelstvo vzhledem k  ploše zasaženého území a k relativně malé intenzitě 
vlivů bude malý a nebude prakticky pozorovatelný.  

Negativní vlivy na obyvatele nebudou podle dosavadních šetření dosahovat úrovně, která by 
ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel.  

V současném stavu rozpracovanosti záměru navrhujeme technická a organizační opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky 
ŽP. 
 
 
 

H. PŘÍLOHY 
 

• Identifikační údaje o zpracování „Oznámení“ – datum, jméno, podpis … 
• Město Česká Třebová, vyjádření z hlediska souladu záměru s ÚPD pro areál „Peklák“ 
• Město Česká Třebová, vyjádření z hlediska souladu záměru s ÚPD pro areál „Hory“ 
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