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Zkratky a symboly použité v textu

ATS

Automatická tlaková stanice

BPEJ

Bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistička odpadních vod

ČSN

Československá norma

ČŠ

Čerpací šachta

HPJ

Hlavní půdní jednotka

HUP

Hlavní uzávěr plynu

HZS

Hasičský záchranný sbor

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

LAeq

Hladina akustického tlaku A

MŽP

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NRB

Biocentrum nadregionálního významu

ORL

Odlučovač ropných látek

PUPFL

Půda určená k plnění funkce lesa

PVTS

Podzemní vedení telekomunikační sítě

Q100

Stoletá voda

SDH

Sdružení dobrovolných hasičů

STG

Skupiny typů geobiocenů

STL

Středotlaký

TS

Trafostanice

ÚPSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké napětí

ZPF

Zemědělský půdní fond
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ÚVOD
Obec Červená Voda leží cca 35 km vzdušnou čarou severovýchodně od okresního
města Ústí nad Orlicí v relativně nízkém údolí z východu ohraničeném Branemskou
vrchovinou (Jeřáb), ze západu Bukovohorskou hornatinou (Suchý vrch, Buková hora).
V současné době je v území pouze jediný ucelený lyžařský areál, a to v Čenkovicích.
Z programu rozvoje Králické kotliny vyplývá, že celá oblast má výrazné předpoklady pro
rozvoj rekreace a cestovního ruchu s podmínkami vhodnými především pro rozšíření nabídky
zimních sportů.
Vlastníkem a zároveň provozovatelem sjezdové trati, lanovky a souvisejícího zařízení
Červená Voda (Buková hora) je obec Červená Voda.
V prosinci 2004 byla zpracována dokumentace pro územní řízení na záměr „Červená
Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a související zarízení“. Záměrem investora je
rozšíření lyžařského areálu v Čenkovicích a umožnění napojení tohoto areálu od východu
z údolí Mlýnického potoka.
Dokumentaci zpracovala společnost SURPMO a.s.
Předložené oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. Obchodní firma
Skipark Červená Voda spol. s r. o.

A. 2. IČ
62062026

A. 3. Sídlo (bydliště)
T.G. Masaryka 2
568 02 Svitavy

A. 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Ing. Luděk Fröhde, jednatel společnosti
bydliště: Lánská 5, 568 02 Svitavy
telefon: 461 535 407

Ing. Josef Finda, jednatel společnosti
bydliště: 9. května 769, 570 01 Litomyšl
telefon: 461 614 516
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru
Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a související zařízení

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem investora je výstavba sjezdové tratě, lanovky a souvisejícího zařízení
západně od obce Červená Voda v severovýchodní části okresu Ústí nad Orlicí. Je plánována
výstavba nové sedačkové lanovky s možností zastřešení včetně spodní a vrchní stanice a
obslužných budov. Sedačková lanovka bude realizována jako lanová dráha se sedačkami pro
4 osoby. Vodorovná délka lanové dráhy činí 1555 m s převýšením cca 394 m a průměrném
sklonu přibližně 25,3%. Šikmá délka činí přibližně 1610 m. Předpokládaná přepravní kapacita
činí 2400 osob/hod. Jízdní doba bude při předpokládané jízdní rychlosti 5 m/s asi 5,36 min.
Mezi horní a dolní stanicí je umístěno celkem 14 plnostěnných podpěr tvaru T. Sjezdová trať
je situována jižně od trasy lanovky ve vzdálenosti do 260 m. Celá trať má šířku 50 m.
Podélný profil má délku cca 75 m, s podélným sklonem 17,1% dosahuje maximálního sklonu
téměř 29,7% a to v délce asi 795 m. Její sklon se plynule snižuje až na 13%. Mírný úsek je
v délce asi 605 m. Koncový úsek před dojezdem má délku asi 365 m a je v příkřejším sklonu
téměř 26,2%. Sjezdová trať má celkovou délku téměř 1800 m.
Konstrukční výška objektu občanského vybavení a technického zázemí se s ohledem
na navrhovanou náplň předpokládá 15 m plus podkroví. Celkový zastavěný prostor činí
přibližně 30 ha.
Součástí záměru je i vybudování dvou parkovišť. Kapacita parkoviště s celoročním
provozem pro osobní automobily návštěvníků činí 76 stání, pro zaměstnance a pohotovostní
vozidla 7 stání, pro autobusy 10 stání. Parkoviště se zimním provozem má celkovou kapacitu
211 osobních automobilů.
V letní sezóně se nepředpokládá průměrný průjezd více než 100 – 120 osobních aut a
3 – 5 autobusů během dne, zimní sezóna počítá s navýšením těchto hodnot na 150 – 440
osobních aut a 8 – 12 autobusů v jednom směru. Zásobování budou zajišťovat 3 nákladní
automobily (dodávky).

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

Pardubický

Bývalý okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Červená Voda

Katastrální území:

Bílá Voda, Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický dvůr,
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Kraj:

Pardubický

Bývalý okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Čenkovice

Katastrální území:

Čenkovice

Většina zájmových parcel pro výstavbu se nachází v katastrálním území obcí Bílá
Voda, Mlýnice u Červené Vody a Mlýnický dvůr. Pouze jedna stavební parcela se nachází
v katastrálním území Čenkovice.
Řešené území se rozkládá v severovýchodní části okresu Ústí nad Orlicí. Výstavba
sedačkové lanovky je navržena na svažitém území zalesněného jihovýchodního svahu
Bukové hory. Horní stanice lanovky a nástupní prostor na sjezdovou trať bude umístěna
východně od vrcholu v nadmořské výšce 952 – 954 m n. m. Objekt dolní stanice lanovky,
budova občanského vybavení a technického zázemí, nezbytná parkovací plocha a dojezd
sjezdové trati jsou situovány jižně od současné účelové komunikace v nadmořské výšce 547 –
568 m n. m.
Obrázek č.1: Situace umístění navržené sedačkové lanovky a sjezdovky

silnice I/11
železnice

lanovka,
sjezdovka

parkoviště
příjezdová
komunikace
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B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Pozemky, na kterých se navrhuje umístění převážné části sjezdové trati a lanovky jsou
součástí lesního masivu Bukovohorské hornatiny. V současné době je v území pouze jediný
ucelený lyžařský areál, a to v Čenkovicích. Jsou zde provozovány dva vleky na západní straně
Bukové hory a dále jeden na stráni Pod Jeřábem.
Uvažovaný areál v blízkosti Červené Vody bude využíván jako středisko zimních
sportů a předpokládá se provázání nové sjezdovky se sjezdovkami v Čenkovicích. Realizace
sedačkové lanové dráhy umožní využití přepravy na Bukovou horu i pro běžkaře a turisty,
tedy celoročně. Toto funkční využití lokality bylo zapracováno do I. změny ÚPSÚ Červená
Voda.
Další projekty s možným kumulativním vlivem:


Lyžařský vlek a obslužný objekt v katastru obce Hynčice pod Sušinou

- výstavba nového vleku, obslužného objektu včetně přístupové komunikace a souvisejících
zařízení na stávající pastvině


Parkoviště Lyžařské běžecké oblasti Buková hora – Suchý vrch

- výstavba parkoviště a souvisejících zařízení v katastru obce Výprachtice, stavba je umístěna
na kulturní louce

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
Celá oblast má výrazné předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu
s podmínkami vhodnými především pro rozšíření nabídky zimních sportů. V současné době je
v území pouze jediný ucelený lyžařský areál v Čenkovicích.
Hlavním cílem je zvýšení atraktivity území pro návštěvníky, rozšíření nabídky
možnosti celoročního sportovního využití. Předpokládá se návštěvnost tuzemských i
zahraničních klientů, což znamená rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, vznik nových
pracovních příležitostí, zvýšení příjmů obyvatel i samospráv, snížení nezaměstnanosti
v regionu a zvyšování životní úrovně v této atraktivní části Pardubického kraje.
V předprojektovém řízení bylo navrženo několik variant umístění sjezdových areálů do
prostoru hřebene Suchý vrch – Buková hora, bylo provedeno vyhodnocení základních
omezujících a rizikových faktorů. Na základě tohoto řízení, kde byly vyhodnoceny
krajinářsko-ekologické i technické aspekty, byla s konečnou platností vybrána tato
posuzovaná aktivní varianta jako jediná podmínečně uskutečnitelná. Ostatní varianty byly
vyřazeny z důvodů nepřijatelnosti v některém z posuzovaných pohledů (kontakt s lokalitami
výskytu vzácných a ohrožených rostlin a živočichů, kontakt s plochami lesů ochranných,
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významnější kontakt s prvky ÚSES, výrazná expozice vůči bořivým větrům, složité možnosti
napojení na inženýrské sítě a silniční síť, výrazná expozice částí sjezdovky k jihu apod.).
Návrh umístění záměru vycházel z požadavků, které by měly eliminovat negativní
dopad na krajinu. Jedním z nich bylo vyklenutí sjezdovky tak, aby byly ochráněny cenné lesní
celky a naopak využity stávající méně hodnotné porosty a paseky, odsunutí obslužných areálů
mimo Ptačí oblast aj.
Nulová varianta řešení bez činnosti znamená zachování stávajícího stavu bez výstavby
sjezdovky, lanovky a obslužných zařízení.

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Navrhovaný soubor staveb se člení na následující stavby, zařízení a opatření:


POZEMNÍ STAVBY:

S 1 – objekt občanského vybavení a technického zázemí


DOPRAVNÍ STAVBY:

S 2 – stavební úpravy místní a účelové komunikace
S 3 – parkoviště s celoročním provozem
S 4 – parkoviště se zimním provozem
S 5 – lanovka
S 6 – přemostění sjezdové trati lesní cestou
S 7 – přemostění lesní cesty sjezdovou tratí


STAVBY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ:

S 8 – zařízení pro zásobování vodou
S 9 – zařízení pro odstraňování odpadních vod
S 10 – zařízení pro odvádění povrchových vod
S 11 – přípojka VN včetně trafostanice
S 12 – přípojka STL plynovodu
S 13 – zařízení pro umělé zasněžování
S 16 – přeložení podzemního vedení telekomunikační sítě včetně telefonní přípojky


TERÉNNÍ ÚPRAVY:
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S 14 – sjezdová trať


SADOVÉ ÚPRAVY:

S 15 – sadové úpravy nástupního prostoru
Shrnující popis hlavních stavebních objektů:
S 1 – objekt občanského vybavení a technického zázemí
Tento jediný objekt je navrhován jako dvoupodlažní stavba ve tvaru písmene L
s hlavním hřebenem rovnoběžným s vrstevnicí. Objekt bude mít sedlovou, resp. polovalbovou
střechu. Sklon všech střešních rovin se doporučuje v rozmezí 40 – 45°. Pro zjemnění celkové
hmoty objektu se rovněž doporučuje realizovat na východním a jižním průčelí menší
přístavby pro doplňkové funkce zastřešené sedlovými střechami.
V zapuštěném přízemí (případně v suterénu) budou pravděpodobně umístěny pomocné
provozy, dílny, garáže a sklady. V přízemí západního křídla se navrhují prostory pro
technické zázemí stavby a sjezdové trati. Přízemí (případně 1. poschodí) hlavního
jihovýchodního křídla je vyčleněno pro restaurační provoz, podkroví bude využito pro
kancelářské prostory všech doplňkových funkcí budovy, případně pro pohotovostní
ubytování.
V objektu nebo jeho drobných přístavbách se počítá s prostory pro prodej vstupenek
na lanovku či sjezdovou trať, informačních a propagačních materiálů a suvenýrů. V 1. podlaží
se doporučuje umístit kromě jiného půjčovnu a opravnu lyží a dostatečně dimenzované
toalety pro veřejnost.
Vnější vzhled bude přizpůsoben místní tradiční architektuře s vyváženou kompozicí
okenních a dveřních otvorů přiměřené velikosti bez výrazných prosklených ploch – kromě
jihozápadního „dvorního“ průčelí, které však nebude viditelné v dálkových pohledech a
nebude rušit místní ráz krajiny. Prosvětlení podkrovních prostorů vzdálených štítovým
střechám se doporučuje střešními okny úměrné velikosti.
V exteriéru budovy se předpokládá využití především lícového lomového kamene,
masivního dřeva a pálené střešní krytiny tmavšího odstínu.
S 2 – stavební úpravy účelové komunikace
Nástupní prostor dolní stanice lanovky je a bude zpřístupněn stávající účelovou
komunikací navazující na okraji zástavby části obce Mlýnický Dvůr na místní komunikaci
napojující tuto část obce na silnici I/11. Délka tohoto připojení činí asi 1500 metrů. Současná
přístupová komunikace je však nedostatečná a je navrhována její celková rekonstrukce a
rozšíření. Nevyhovující je zejména její šířkové uspořádání a kvalita povrchu, který je
zpevněný jen v zastavěné části obce.
V úseku procházejícím stávající zástavbou jsou směrové parametry omezené, ale
požadovaného rozšíření lze dosáhnout bez zásahů do stávající zástavby. Z dlouhodobého
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hlediska je pak při realizaci přeložky silnice I/11 možné vybudování nového napojení na tuto
přeloženou trasu silnice mimo stávající zástavbu dané části obce.
S 3 – parkoviště s celoročním provozem
Parkoviště s celoročním provozem je situováno v přímé návaznosti na přístupovou
komunikaci, a to jak pro osobní automobily tak i pro autobusy. Stejně tak i parkování
zaměstnanců a vyhrazené parkování pro pohotovostní vozidla. Veškerá parkovací stání jsou
řešena jako kolmá stání k obslužné či přístupové komunikaci.
Kapacita parkovacích stání pro osobní automobily návštěvníků činí 76 stání, pro
zaměstnance a pohotovostní vozidla 7 stání a pro autobusy 10 stání.
S 4 – parkoviště se zimním provozem
Parkoviště se zimním provozem je situováno jižně od přístupové komunikace se
společným vjezdem a výjezdem osobních automobilů. Parkování vozidel je řešeno jako kolmá
stání k obousměrným komunikacím.
Celková kapacita parkoviště činí 211 osobních automobilů. V letním období se
předpokládá využití jeho plochy pro sportovní účely.
S 5 – lanovka
Je navrhováno vybudování čtyřsedačkové lanové dráhy s odpojitelným systémem
uchycení sedaček. Vodorovná délka lanové dráhy činí 1555 m s převýšením cca 394 m a tedy
průměrném sklonu přibližně 25,3%. Šikmá délka činí přibližně 1610 m. Předpokládaná
kapacita činí 2400 osob/hod. Při předpokládané jízdní rychosti 5 m/s bude činit jízdní doba
asi 5,36 min.
Vratná (horní) stanice je umístěna východně pod vrcholem Bukové hory a
pohonná/napínací (dolní) stanice na louce pod lesem jižně navrhovaného celoročního
parkoviště, západně od objektu občanského vybavení a technického zázemí. Mezi stanicemi
je umístěno celkem 14 plnostěnných plechových podpěr tvaru T přišroubovaných k základu
pomocí kotevních šroubů o proměnné výšce pod úrovní vrcholů korun okolních stromů.
Rozchod lana na trase činí 5,2 m. Levá větev je navržena jako vzestupná.
Sjezdová trať má mírně svažitý nástupní prostor jižně od horní stanice lanovky.
V horní partii směřuje jižně až jihovýchodně. Střední a dolní část směřují téměř východně
k mírně svažitému dojezdu jižně od navrhované dolní stanice lanovky.
S 6, S 7 – křížení sjezdové trati lesní cestou
V další části projektové dokumentace bude navrženo konečné technické řešení křížení
sjezdové trati s lesní cestou
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S 8 – vodovodní přípojka
Navrhovaný objekt občanské vybavenosti lyžařského vleku bude zásobován ze
stávajícího vodovodního řadu Červená Voda – Mlýnice. Přípojka bude realizována
podzemním potrubím v délce 950 m, bude probíhat souběžně s obslužnou komunikací.
S 9 – splašková kanalizace
Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do navržené zabezpečené betonové jímky
o objemu cca 240 m3. Tato jímka bude umístěna v lyžařském areálu mezi budovou
občanského vybavení a technického zázemí a parkovištěm. Jímka bude pravidelně, dle
potřeby vyvážena (dle předpokladu při maximální kapacitě provozu areálu cca 1 x týdně) a
odpadní vody likvidovány na příslušné ČOV.
Vody z parkovacích a zpevněných ploch s možností kontaminace ropnými látkami
budou před vypuštěním do vsaku předčištěny v sestavě ORL se sorpčním filtrem.
S 10 – zařízení pro odvádění povrchových vod
Srážkové vody ze střech a parkovacích ploch budou vypouštěny povrchovým odtokem
do horninového prostředí. Voda z plochy bude odtékat po spádnici do průlehu, který bude
vodu zachycovat a umožňovat její vsak do horninového prostředí. Zářez bude vyložen
štěrkem, případně vsakovacími bloky a celá vsakovací galerie bude uložena do geotextilie.
Srážkové vody z parkovacích a zpevněných ploch, které by mohly být kontaminovány
ropnými látkami budou před vypuštěním do vsakovacího průlehu předčištěny v sestavě ORL
se sorpčním filtrem.
S 11 – přípojka VN včetně trafostanice, osvětlení sjezdovky a komunikace
Očekávaný soudobý výkon sportovního areálu lze očekávat ve výši 1,3 – 1,5 MW. Pro
zajištění el. energie lze předpokládat realizaci zděné TS pro tři transformátory. Dva pro
technologickou část střediska, třetí pro krytí odběru společenského centra. Napojení na systém
VN je předpokládáno řešit podzemním vedením z místní části Mlýnický Dvůr. S ohledem na
urbanistické řešení se navrhuje realizovat TS společně s objektem společenského centra.
Z hlediska zásobování el. energií se navrhovaný záměr nachází v prostoru
s nedostatečným výkonovým zajištěním.
Osvětlení přístupové komunikace se navrhuje realizovat samostatně ovládanou větví
veřejného osvětlení zdrojově propojenou se systémem veřejného osvětlení sídla Mlýnický
Dvůr, která bude realizována po severní straně přístupové účelové komunikace. Doporučuje
se osazení cca 14 stožárů veřejného osvětlení se vzájemnými rozestupy přibližně 60 m.
Pro prodloužení provozní doby sjezdové trati a zvýšení komfortu pro návštěvníky
v zimní sezóně se navrhuje umělé osvětlení. Má být realizováno na sloupech podél severní
hrany trati osazených v souběhu s výtlačným potrubím pro umělé zasněžování. Rozestupy
sloupů a jejich konečný počet budou upřesněny v dokumentaci pro stavební řízení dle
konkrétní nabídky vybraného dodavatele. V této fázi přípravy se předpokládá osazení
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přibližně 36 stožárů s osvětlovacími tělesy s rozestupy kolem 50 m. Zdrojové zajištění se
navrhuje zemním kabelem z rozvaděče umístěného poblíž trafostanic v objektu občanského
vybavení a technického zázemí.
Stožáry veřejného osvětlení přístupové komunikace a musí být opatřeny zařízením
proti usednutí dravců, aby byl minimalizován rozsah vlivu na prostředí ptačí oblasti.
S 12 – přípojka STL plynovodu
Tento stavební objekt řeší návrh STL plynovodu a STL přípojky plynu k HUP, které
budou součástí přípravy území pro stavbu společensko-technického centra, které bude sloužit
jako zázemí navržené sjezdové trati s lanovkou na Bukovou horu.
STL plynovod PE D 63, který bude určen pro zásobování objektu společenskotechnického centra, bude napojen na stávající STL plynovod PE D 50, který je ukončen
v levém kraji místní komunikace pozemku k.č. 554 na k.ú. Mlynický Dvůr, na úrovni
rodinného domu č.p. 40. Od napojení bude STL plynovod PE D 63 veden podél levého kraje
místní komunikace ve směru trasy v pozemku k.č. 554 na k.ú. Mlynický Dvůr a takto bude
přiveden až na úroveň objektu společensko-technického centra, kde bude ukončen
zaslepením.
V rámci této stavby bude před zaslepením STL plynovodu vysazena STL přípojka
plynu pro připravovaný objekt společensko-technického centra, která bude ukončena
v předem připravovaném pilíři hlavním uzávěrem plynu, určeném pro umístění regulace tlaku
plynu STL/NTL a měření.
S 13 – zařízení pro umělé zasněžování
I. etapa
Pro akumulaci vody pro zasněžování je v první etapě navržena stávající malá vodní
nádrž, kterou bude nutné objemově zkapacitnit odbahněním. Předpokládaný objem této
nádrže je po odbahnění 4 000 m3. Vzhledem k výškovému umístění nádrže budou vody z
blízké vodoteče (vodní tok Březná), čerpány do této akumulační nádrže. Parametry čerpadla:
Q = 5 - 25 l.s-1, H = 10 m. Odběrní objekt v korytě vodního toku Březná k napájení pro
zasněžování bude projektově navržen a stavebně konstruován tak, aby bylo technicky
zaručeno zachování minimálního zůstatkového průtoku v korytě pod odběrným zařízením a
odběr v případě poklesu průtoku vody na toto minimum znemožněn. V čerpací šachtě (ČŠ)
bude nutné osadit druhé čerpadlo pro přečerpávání naakumulované vody do čerpací šachty č.
2 u navrženého provozního objektu. Výtlačné potrubí z čerpací šachty č.1 je navrženo DN
200, délky 1485 m. Parametry čerpadla: Q = 30 l.s-1, H = 120 m.
Z čerpací šachty č. 2 bude výtlačné potrubí DN 200 vedeno v kraji navržené
sjezdovky. Délka výtlaku z čerpací šachty č. 2 je 1670 m. Výtlak je navržen s dimenzí DN
200 mm.
Na trase výtlaku bude osazeno cca 24 zasněžovacích hydrantů pro napojení
přenosných zasněžovacích děl. To umožní rovnoměrné zasněžování celé sjezdové tratě.
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Vzhledem ke značnému převýšení bude v čerpací šachtě 2 osazeno speciální vysokotlaké
čerpadlo. Parametry čerpadla: Q = 30 l.s-1, H = 590 m.
II. etapa
Pro akumulaci vody bude v druhé etapě vybudována malá vodní nádrž umístěna
v údolnici. Nádrž bude realizována se zemní hrází se sklonem svahů 1:3. Umístění nádrže je
na stávajícím bezejmenném potoce asi 400 m pod spodní stanicí lanovky. Nádrž bude
napouštěna tímto potokem a v jarních měsících bude akumulovat vody z tání sněhu na
sjezdovce. Velikost zemní hráze bude přímo vázat na objem vodní nádrže. Předpokládaný
objem této nádrže by se měl pohybovat mezi 60 000 – 100 000 m3. Nátok do vodní nádrže by
měl zajišťovat stávající potok, jehož vydatnost je odhadnuta na cca 3-6 l.s-1. V jarních
měsících by se měl přítok několikanásobně zvětšit, důvodem bude tání sněhové pokrývky
navržené sjezdovky a jejího blízkého okolí, spadajícího do této údolnice. Tento nátok se
odhaduje na cca deseti násobek průměrného průtoku tj. cca 30 – 60 l.s-1. Za nepříznivých
okolností bude možno očekávat nátok i několikrát větší, zvláště v období tání, kdy se teploty
dostanou nad 5-7 °C a začne pršet. V tom případě bude navržená nádrž sloužit jako retence i
jako protipovodňová ochrana části obce pod sjezdovkou.
V nejnižší části navržené nádrže bude umístěn šachtový odběrný objekt vystrojený
čerpadlem, bezpečnostním přelivem a signalizací chodu a poruchy. Parametry čerpadla: Q =
30 l.s-1, H = 70 m. Výtlak z malé vodní nádrže do čerpací šachty 2 je navržen DN 200, délky
830 m.
S 14 – sjezdová trať
Sjezdová trať je situována jižně od trasy lanovky ve vzdálenosti do 260 m.
V současnosti se v tomto prostoru nachází lesní porosty různého stáří a kvality, převládá
hospodářský les s převahou smrku a chudým bylinným podrostem. Celá trať je po
definitivním upřesnění navrhována v jednotné šíři 50 m. Sjezdová trať celkové vodorovné
délky téměř
1 800 m je v podstatě vedena po stávajícím terénu a terénní úpravy (úpravy
nivelety) se předpokládají pouze v místě křížení s lesními odvozovými cestami, dále pro
vyrovnání přechodu mezi mírnějším a strmějším podélným sklonem v dolní části sjezdovky a
v prostoru výjezdu z lesního porostu, tedy v místě křížení s vodotečí (zatrubnění v délce cca
60 m). Při převýšení téměř 400 m dosahuje šikmé osové délky přibližně 1840 m.
Než dojde k celoplošnému zatravnění, bude po celé délce zvýšené nebezpečí
vyplavování půdy při přívalových deštích a při tání sněhu a vzniku erozních rýh. I po
zatravnění bude třeba trvale bránit soustředěnému odtoku vody, při kterém se zvyšuje unášecí
síla vody. Po celé délce sjezdové trati se proto navrhuje v co nejkratší době po vysvahování
provést příčné odvodnění svodnicemi – povrchovými zemními příkopy o houbce 40 cm a
šířce 80 cm šikmo napříč svahem. Jejich vzájemné odstupy by měly v závislosti na podélném
sklonu sjezdové trati činit od 25 do 50 m s odvedením střídavě dle konfigurace okolního
terénu na obě strany sjezdové trati. Svodnice bude nutné pravidelně udržovat čistěním a
zatravněnou plochu sekáním.
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S 15 – sadové úpravy
A: sadové úpravy okolí dolní stanice lanovky, objektů navazující vybavenosti včetně
parkoviště (S 1, S 3, S 4, S 5, S 9, S 10)
Úpravy řeší ozelenění okolí všech objektů spojených s dolní stanicí lanovky, objektů
navazující vybavenosti včetně parkovišť a úpravu všech ploch stavbou objektů dotčených.
Sadové úpravy sestávají z rozrušení udusaného povrchu, hrubé modelace terénu, doplnění
ornice, jemné modelace terénu, výsadeb dřevin a založení trávníků. Do sadových úprav není
zahrnut úklid staveniště a odstranění stavebních zbytků.
Sadovnická kompozice vychází z architektonického a funkčního členění prostoru,
modelace terénu a širších prostorových vazeb. Výsadby dřevin jsou navrženy do
nepravidelných ale kompaktních skupin pestré druhové skladby tvarovaných tak, aby bylo
umožněno obdělávání travnatých ploch (zejména ploch navazujících na sousední louky)
velkou mechanizací. Pro výsadby jsou navrženy výhradně domácí dřeviny v druhové skladbě
odpovídající místním podmínkám (dle STG uvedených v Generelu místního ÚSES). Důraz je
kladen na posílení funkce biokoridoru vedoucího jižně od upravovaných ploch.
B: Sadové úpravy okolí horní stanice lanovky (S 5)
Úpravy řeší ozelenění horní stanice lanovky a všech ploch stavbou dotčených. Sadové
úpravy sestávají z rozrušení udusaného povrchu, hrubé modelace terénu, doplnění ornice,
jemné modelace terénu, výsadeb dřevin a založení trávníků. Do sadových úprav není zahrnut
úklid staveniště a odstranění stavebních zbytků.
Sadovnická kompozice vychází z architektonického a funkčního členění prostoru
modelace terénu. Pro výsadbu jsou navrženy výhradně domácí dřeviny v druhové skladbě
odpovídající místním podmínkám. Přednostně se počítá s použitím náletových dřevin ze
sousedních porostů.
C: Sadové úpravy sjezdové tratě (S 6, S 7, S 14)
Úpravy řeší zatravnění ploch sjezdové tratě v místech, kde dojde k terénním úpravám
(zejména u křížení tratě s celoročně využívanými lesními cestami) a dosadby dřevin na
kontaktu tratě a stávajících lesních porostů.
D: Sadové úpravy malé vodní nádrže pod sjezdovkou (S 13)
Úpravy řeší založení břehových porostů nové vodní nádrže. Důraz je kladen na
zachování funkčnosti biokoridoru, proto jsou zde navrhovány dřeviny výhradně domácí (dle
STG), a to pouze na vzdušné straně hráze. Ostatní plocha bude osázena nejvýše keřovým
patrem, aby nebyly vytvářeny podmínky pro usednutí a lov dravců s ohledem na lokalizaci
v ptačí oblasti zaměřené na zachování biotopu chřástala polního (Crex crex).
E: Sadové úpravy akumulační nádrže při říčce Březná (S 13)
Úpravy jen přizpůsobují stávající projekty revitalizace vodní nádrže nové funkci.
S ohledem na posílení funkce blízkého biokoridoru jsou k výsadbám navrhovány pouze
domácí dřeviny dle STG.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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S 16 – přeložení podzemního vedení telekomunikační sítě včetně telefonní přípojky
V prostoru výstavby nástupního areálu se předpokládá přeložení tohoto podzemního
vedení telekomunikační sítě (PVTS) v délce cca 180 m. Na tuto přeložku bude následně
napojena samostatná telekomunikační přípojka k pohonné napínací stanici lanovky a
samostatná přípojka do objektu občanského vybavení a technického zázemí.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby záměru: březen 2007
Předpokládaný termín dokončení záměru: říjen 2007

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
S ohledem na charakter záměru budou přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit
především v okolí záměru. Z hlediska vlivu na životní prostředí patří k potencionálně
dotčeným územím tato území:
Dotčené samosprávné celky:
Obec:

Červená Voda, Čenkovice

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Králíky

Obec s rozšířenou působností:

Králíky, Lanškroun

Kraj:

Pardubický
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Pardubického

kraje.

B. I. 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1
k tomuto zákonu
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, přílohy č. 1,
patří záměr do kategorie II mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení. Záměr svým charakterem
splňuje charakteristiku bodu 10.7 (Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související
zařízení).
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B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Zábor půdy
Záměr bude umístěn v katastrálním území Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický Dvůr a
Čenkovice.
Seznam zájmových parcel:


Obec Červená Voda

Katastrální území Bílá Voda
parcely č. 925, 927
Katastrální území Mlýnice u Červené Vody
parcely č. 41, 48/2, 56/1, 56/2, st. 56/3, 80/1, 80/2, 97/1, 98, 144/1, 144/2, 144/5, 268, 282/4
PK (45), (48/1), (80), (99/2), (76), (146), (270/2), (561/1)
Katastrální území Mlýnický Dvůr
parcely č. 3/2, 27/1, 28/1, 46, 47/1, 47/2, 48, 107, 115, 170, 199, 200, 201, 203/2, 206, 248/1,
527, 528, 539, 540, 543/1, 543/2, 544/2, 554, 567, 572, 569/1, 557
PK (201), (222/1), (230), (232), (234), (239), (555), (112), (216), (248)



Obec Čenkovice

Katastrální území Čenkovice
parcela č. 308/1
Buková hora je zalesněným komplexem převážně jehličnatých lesů. Celá sjezdová trať
je navržena do lesních ekosystémů.
Dle zákona č. 289/1995 Sb. O lesích § 3 odst.1 písm. a, b se jedná o pozemky určené
k plnění funkce lesa. Většina lesů v předmětném území je zařazena dle § 9 do kategorie lesů
hospodářských. Porost 108 A dle § 8 odst. 2 písm. e) do kategorie lesů zvláštního určení se
zvýšenou funkcí půdoochrannou.
Všechny lesní porosty v zájmovém území patří do přírodní oblasti č. 25 – Orlické
hory.
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Tabulka č. 1: Seznam dotčených parcel
Katastrální území Mlýnický Dvůr
Číslo parcely KN

Druh pozemku KN

Výměra záboru [ha]

Vlastník

539

10

9,13

Lesy ČR

206

10

0,18

Obec Červená Voda

170

10

0,02

Obec Červená Voda

Celkem

9,33
Katastrální území Čenkovice

Číslo parcely KN

Druh pozemku KN

Výměra záboru [ha]

Vlastník

308/1

10

0,28

Lesy ČR

Celkem

0,28

Následující tabulky uvádí celkový zábor plochy, členěný na ZPF a PUPFL. Plocha
záborů ZPF (všechno jsou louky a pastviny) je dále rozdělena na plochy pro vybavenost,
parkoviště a vlastní sjezdovku (zůstává loukou, je na ní však omezeno zemědělské
hospodaření), malou vodní nádrž a akumulační nádrž.
Výměry jsou uváděny v hektarech. Skutečný zábor a částka odvodu budou stanoveny
až při realizaci záměru podle skutečně zabírané plochy, která může být odlišná od uváděné.
Zábor pro podpěry lanovky není vyčíslován.
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Mimo

SZÚO

Suma

Druh
pozemku

TO

Kód
BPEJ

Mimo

SZÚO

Suma

Navržené
využití

ZPF

Výměra
nezemědělských
pozemků

Tabulka č. 2: Navrhované zábory ZPF

Katastrální území Čenkovice
Trasa lanovky

Bez navrhovaného záboru ZPF

0,02

Horní stanice
lanovky

Bez navrhovaného záboru ZPF

0,02

Sjezdová trať

Bez navrhovaného záboru ZPF

0,24

K.ú.
Čenkovice
celkem

0

0

0

0

0

0

0,28

Katastrální území Mlýnický Dvůr
Zábor ZPF pouze pro eventuální podpěru do 10 m2, nevyhodnocováno

Trasa lanovky
Sjezdová trať

Bez navrhovaného záboru ZPF (zůstane ZPF)

Dolní stanice
lanovky,
vybavenost,
parkoviště

1,12
8,21

Trvalý travní
porost

0,92

0,92

Trvalý travní
porost

0,11

0,11

0

0,92

8.34.21

0

0,11

8.34.41

0

3,89

8.34.21

I

Trvalý travní
porost

3,89

3,89

0

0,66

8.67.01

V

Trvalý travní
porost

0,66

0,66

1,03

I

technické
zázemí
sadové úpravy

Malá vodní
nádrž

4,55

Přípojka VN
K.ú. Mlýnický
Dvůr celkem

Jen podpěry - nevyhodnocováno
5,58

0

5,58

5,58

0

5,58

9,33

0,24

0,43

Katastrální území Mlýnice
Akumulační
nádrž + ČS

0,24

Přípojka VN
K.ú. Mlýnice
celkem
Celkem

0

0,24

8.72.01

V

Trvalý travní
porost

0,24

Jen podpěry - nevyhodnocováno
0,24

0

0,24

0,24

0

0,24

0,43

5,82

0

5,82

5,82

0

5,82

10,04

Vysvětlivky k tabulce:
ZPF…………. uvádí celkovou výměru ploch záborů ZPF
Suma……….. celková výměra záborů
SZÚO………. plochy záborů v současně zastavěném území obce - nevyskytují se
Mimo………. plochy navrhované k záborům mimo současně zastavěné území obce
Kód BPEJ…..
kód bonitované půdně ekologické jednotky - uvádí kvalitu zabírané půdy
TO………….. třída ochrany ZPF
Pozn………… další upřesňující údaje
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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lm

0

H

1,4

C

0,24

0

H

1,4

C

0,24

0,02

Dočasné

C

Trvalé

1,4

Celkem

H

Dočasný

f

Omezení
hospodaření na
PUPF

Kategorie lesa

Zábor PUPFL

Trvalý

Dočasný

Trvalý

Celkem

Zásah do PUPFL

Celkem

Navržená funkce

Tabulka č. 3: Zásahy do PUPFL v členění na trvalé a dočasné zábory a trvalá a dočasná
omezení hospodaření

Katastrální území Čenkovice
Trasa lanovky

0,02

0,02

0

0

Horní stanice
lanovky

0,02

0,02

0

0,02

Sjezdová trať

0,24

0

0,24

0,24

K.ú. Čenkovice
celkem

0,28

0,04

0,24

0,26

0,02
0,02

0,02

0,02

0,02

0

Katastrální území Mlýnický Dvůr

Trasa lanovky

0,95

0

0

0,95

0,95

H

1,4

B,C,D

0,17

0

0

0,17

0,17

Ze

5

B

H

1,4

C,D

1,12

Sjezdová trať

8,21

0

8,21

8,21

K.ú. Mlýnický
Dvůr celkem

9,33

1,12

8,21

8,21

Celkem

9,61

1,16

8,45

8,47

8,21

0

0

8,21

1,12

1,12

0

0,02

8,45

1,14

1,14

0

Vysvětlivky k tabulce:
Celkem………….součet výměr dále členěných na trvalý a dočasný zásah (zábor nebo omezení hospodaření)
Kategorie lesa:…H - les hospodářský
Ze - les zvláštního určení § 8 odst. e lesního zákona - les se zvýšenou funkcí
půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou
f………….…….faktor ekologické váhy lesa
lm……….…..…pásmo imisního ohrožení lesa
Pozn…..………..další upřesňující údaje
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Sumarizace odvodu za zábor ZPF
Výpočet je orientační a bude jej nutno upřesnit v dalších stupních dokumentace. Je
počítáno s tím, že plocha sjezdovky bude ponechána jako louka (na dočasně odlesněné půdě
zatravněna) a sklízena, eventuálně využívána jako pastvina.
K záboru jsou navrženy zemědělské půdy zařazené do HPJ 34, 67 a 72.

Tabulka č. 4: Sumarizace odvodu za zábor ZPF
HPJ

Výměra v ha

ZHU v tisících Kč

Celkem v Kč

34

4,92

53

260760

67

0,66

10

6600

72

0,24

6

1440

Na dotčených plochách nebyly do půdy vloženy žádné investice a plochy neleží
v území na které bylo uplatněno indexové navýšení z titulu ekologické váhy vlivu odnětí.
Sumarizace odvodu za zábor PUPFL
Odvody za odnětí z PUPFL jsou vypočítány ve dvou variantách. Jako jednorázový
odvod za trvalý zábor, a pro případ dočasného záboru odvod každoroční.
Výpočet odvodu za trvalé odnětí jednoho ha z PUPFL je (dle zákona č. 289/1995 Sb.,
§17 a příloha):
OLP (Kč/ha) = PP . CD . f
Pro les hospodářský 6,3 . 891 . 1,4 / 0,02 = 334 306 Kč / ha
Pro les zvláštního určení 6,3 . 891 . 5 / 0,02 = 1 403 325 Kč / ha
Výpočet odvodu za dočasné odnětí jednoho ha z PUPFL je (dle zákona č. 289/1995 Sb., §17 a
příloha):
OLP (Kč/ha) = PP . CD . f
Pro les hospodářský 6,3 . 891 . 1,4 = 7 859 Kč / ha / rok
Pro les zvláštního určení 6,3 . 891 . 5 = 28 067 Kč / ha / rok
OLP…odvod za odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v Kč / ha
PP….. průměrná roční potenciální produkce = 6,3
CD….. průměrná cena dřeva na odvozním místě = 891 Kč (pro rok 2003)
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F……. faktor ekologické váhy lesa - pro les hospodářský = 1,4
- pro les zvláštního určení = 5
Výměry v tabulce jsou uvedeny v hektarech, odvody v tisících Kč (zaokrouhlováno
nahoru).
Odvody nezahrnují majetkoprávní vypořádání ani náhrady za hospodářskou újmu.

Tabulka č. 5: Jednorázový odvod za zábor PUPFL
Kategorie lesa

Výměra v ha

OLP v Kč

Odvod v Kč

H

0,02

334 306

6 686

Horní stanice

Tabulka č. 6: Roční odvod za dočasné vynětí z PUPFL
Kategorie lesa

Výměra v ha

OLP v Kč

Odvod v Kč

H

8,21

7 859

64 522

Sjezdová trať

Plánovaný záměr je v souladu s platným územním plánem obce Červená Voda.

B. II. 2. Odběr a spotřeba vody
Etapa výstavby záměru
Stavební vodu se navrhuje zajistit přímým odběrem s předčištěním z vodních toků
Březná a jeho bezejmenného pravostranného přítoku. Tento odběr je možno realizovat pouze
se souhlasem a za podmínek správce těchto vodních toků.
Voda bude využívána k výstavbě, čištění vozidel, strojů a k ochraně proti nadměrné
prašnosti. Dále bude v případě znečištění komunikací používána voda pro čištění komunikací
během stavby.
V době výstavby bude spotřebovávána pitná voda pro sociální účely (voda k pití, WC,
sprchy). Množství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a době trvání výstavby.
V současné době není znám přesný harmonogram výstavby a počet pracovníků na
staveništi.
Pracovníci stavebních firem budou využívat chemický záchod. Pro pitné účely bude
používána balená pitná voda, v další části výstavby popř. pitná voda z obecního vodovodu.
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Etapa provozu záměru
Navrhovaný objekt občanské vybavenosti lyžařského vleku bude zásobován ze
stávajícího vodovodního řadu Červená Voda – Mlýnice, na kterém bude nutno provést tyto
nezbytné úpravy:
-

realizovat propojení na vodovod Mlýnice – Mlýnický dvůr v profilu DN 100
(v současnosti je toto propojení pouze 6/4“),

-

provést rekonstrukci redukční šachty včetně výměny redukčního ventilu.

Vzhledem k výškovému umístění navržené vybavenosti bude nutné vybudovat u
stávajícího vodovodu ATS.
K objektu bude zřízen vodovodní řad z PE DN 80, ukončený hydrantem v blízkosti
navrženého objektu. Do vlastního objektu bude zavedena vodovodní přípojka z rPE 6/4“.
Celková délka přívodního potrubí – vodovodní přípojky je 950 m, osazení vodoměru
bude uvnitř objektu.
Vnitřní rozvody vodovodu budou provedeny z plastových trub systému
EKOPLASTIK. Rozvody požární vody uvnitř budovy budou provedeny z potrubí ocelového
pozinkovaného.
Dle požadavku požárního specialisty bude zajištěn jeden venkovní požární hydrant
DN 80 do vzdálenosti 20 m od plánovaného objektu.
Mimo výše uvedených nezbytných úprav současného obecního vodovodu je další také
rekonstrukce současné vodovodní sítě včetně vodovodních přípojek u místní části Mlýnický
Dvůr, kterou je nutno realizovat z důvodu navrhované rekonstrukce příjezdové místní
komunikace.
Pitná voda
Po zprovoznění záměru lze očekávat nárůst spotřeby pitné vody. V projektové
dokumentaci (SURPMO, 2004) byl proveden výpočet podle reálných potřeb v tomto typu
zařízení a dle zkušenosti zpracovatele.
V areálu bude pracovat cca 10 osob a ve špičce se předpokládá denní návštěva 1 500
osob. Dále se předpokládá celoroční provoz budovy občanského vybavení a technického
zázemí.
Výpočet potřeby vody:
Tabulka č. 7: Výpočet množství pitné vody
Potřeba pitné vody

Počet

l . den-1

Celkem l . den-1

Zaměstnanci areálu

10

80

800

Návštěvníci areálu

1500

10

15 000
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Potřeba pitné vody

Počet

l . den-1

Celkem l . den-1

Restaurace-personál

6

450

2 700

Restaurace-vaření

1000

15

15 000

Celkem

Přehled:

33 500

Qd = 33,5 m3 . den-1
Qp = 0,39 l . s-1
kd = 1,5
Qm = 0,58 l . s-1
kh = 1,8
Qh = 1,05 l . s-1
Qpož = 4 l . s-1

Souhrnné množství:

Qrok = 12 060 m3

Kvalita pitné vody bude pravidelně sledována pomocí laboratorních rozborů vzorků
vody v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Technologická voda
Zdrojem vody pro technické zasněžování bude vodní tok Březná, jehož vody budou
čerpány do stávající malé vodní nádrže. Předpokládaný objem této nádrže je 4 000 m3. Dle
údajů ČHMÚ je Q355 = 80 l . s-1. Hygienické minimum v toku je 109 l . s-1. Z toho vyplývá,
že při nižších průtocích nebude možno vodu z toku čerpat do blízké akumulační nádrže. V tom
případě lze uvažovat jen s momentálním objemem nádrže pro zasněžování, což při navržených
30 l . s-1, postačí na jeden a půl dne intenzivního zasněžování. V případě většího průtoku než
je hygienické minimum (109 l . s-1), lze pokrýt potřebu vody pro zasněžování odběrem z toku.
Dle ČHMÚ se jedná o Qmd 330 denní průtok. Z toho vyplývá, že zasněžování pravděpodobně
nebude možno v nejhorším možném případě jeden měsíc využívat.
Odběrní objekt v korytě vodního toku Březná k napájení pro zasněžování bude
projektově navržen a stavebně konstruován tak, aby bylo technicky zaručeno zachování
minimálního zůstatkového průtoku v korytě pod odběrným zařízením a odběr v případě
poklesu průtoku vody na toto minimum znemožněn. Parametry čerpadla: Q = 5 –25 l/s, H =
10 m. V čerpací šachtě bude nutné druhé čerpadlo pro přečerpávání naakumulované vody do
čerpací šachty č. 2 u navrženého provozního objektu. Výtlačné potrubí z čerpací šachty č. 1 je
navrženo DN 200, délky 1485 m. Parametry čerpadla Q = 30 l/s, H = 120 m.
Z čerpací šachty č.2 bude výtlačné potrubí DN 200 vedeno v kraji navržené sjezdovky.
Délka výtlaku z čerpací šachty č. 2 je 1670 m. Výtlak je navržen s dimenzí DN 200 mm.
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Na trase výtlaku bude osazeno cca 24 zasněžovacích hydrantů pro napojení
přenosných zasněžovacích děl. To umožní rovnoměrné zasněžování celé sjezdové tratě.
Vzhledem ke značnému převýšení bude v čerpací šachtě 2 osazeno speciální vysokotlaké
čerpadlo. Parametry čerpadla: Q = 30 l.s-1, H = 590 m.
Jako rezervní zdroj vody je navrženo vybudování malé vodní nádrže na stávajícím
bezejmenném potoce asi 400 m pod spodní stanicí lanovky jehož vydatnost je odhadnuta na
cca 3 – 6 l/s. Nádrž bude napouštěna tímto potokem a v jarních měsících bude akumulovat
vody z tání sněhu na sjezdovce. Předpokládaný objem této nádrže by se měl pohybovat mezi
60 000 – 100 000 m3. V nejnižší části navržené nádrže bude umístěn šachtový odběrný objekt
vystrojený čerpadlem s parametry Q = 30 l/s, H = 70 m. Výtlak z malé vodní nádrže do
čerpací šachty 2 je navržen DN 200, délky 830 m.
Tyto dva zdroje vody by měly pokrýt potřebu vody pro zasněžování navržené
sjezdovky.
Technologie zasněžování je popsána také v kapitole B. 1. 6. (Stručný popis
technického a technologického řešení záměru).

B. II. 3. Surovinové a energetické zdroje
Etapa výstavby záměru
Přesný typ, množství materiálů a surovin bude upřesněn v dalších stupních projektové
dokumentace. Bude se jednat především o pozinkovanou ocelovou konstrukci
technologického zařízení a další konstrukční prvky lanovky, kabelové rozvody a sítě, izolace
aj. Základy budou vybudovány z betonu. Pro výstavbu obslužných budov bude použito
především lícového lomového kamene, masivního dřeva a pálené střešní krytiny.
Etapa provozu záměru
Předložený návrh realizace sjezdové tratě, lanovky a souvisejícího zařízení Červená
Voda (Buková hora) zahrnuje výrazný požadavek na zajištění el. příkonu. Předpokládá se
instalace výkonné lanovky, zařízení na výrobu umělého sněhu a komplexně vybaveného
společenského centra s vyšší úrovní služeb. S ohledem na očekávaný el. příkon si lyžařský
areál vyžádá realizaci samostatné el. stanice 22/0,4 kV.
Vychází se z následujících předpokladů:
společenské centrum……………………………………………100 kW
zařízení pro výrobu umělého sněhu (dva stroje po 500 kW)….1000 kW
technologická část lanovky……………………………………500 – 600 kW
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Očekávaný soudobý výkon sportovního areálu lze očekávat ve výši 1,3 – 1,5 MW. Pro
zajištění el. energie lze předpokládat realizaci zděné TS pro tři transformátory. Dva pro
technologickou část střediska, třetí pro krytí odběru společenského centra. Napojení na systém
VN je předpokládáno řešit podzemním vedením z místní části Mlýnický Dvůr podél
příjezdové komunikace.
S ohledem na urbanistické řešení se navrhuje realizovat TS společně s objektem
společenského centra.
Osvětlení přístupové komunikace je navrženo samostatně ovládanou větví veřejného
osvětlení zdrojově propojenou se systémem veřejného osvětlení sídla Mlýnický Dvůr, která
bude realizována po severní straně přístupové účelové komunikace. Doporučuje se osazení
cca 14 stožárů veřejného osvětlení se vzájemnými rozestupy přibližně 60 m.
Umělé osvětlení sjezdové trati má být realizováno na sloupech podél severní hrany
trati osazených v souběhu s výtlačným potrubím pro umělé zasněžování. Rozestupy sloupů a
jejich konečný počet budou upřesněny v dokumentaci pro stavební řízení dle konkrétní
nabídky vybraného dodavatele. V této fázi přípravy se předpokládá osazení přibližně 36
stožárů s osvětlovacími tělesy s rozestupy kolem 50 m. Zdrojové zajištění se navrhuje
zemním kabelem z rozvaděče umístěného poblíž trafostanic v objektu občanského vybavení a
technického zázemí.
Stožáry veřejného osvětlení přístupové komunikace musí být opatřeny zařízením proti
usednutí dravců, aby byl minimalizován rozsah vlivu na prostředí ptačí oblasti.
Zásobování plynem
Na základě předaných velmi orientačních podkladů o velikosti a vybavení budovy
společensko-technického centra uvažuje projektant s tímto odběrem zemního plynu:
Celkový výkon plynových spotřebičů……………….200 kW
Spotřeba zemního plynu……………………………..22 m3/h
Provozní tlak OPZ……………………………………2 kPa
Projektované kapacity STL plynovodu:
Světlost…………………….. D 63 x 5,8
provozní tlak……………….. 0,4 MPa
materiál……………………...PE 100
délka…………………………920 m
Současně s výstavbou prodloužení STL plynovodu bude zrealizována přípojka plynu
pro připravovaný objekt společensko-technického centra.
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Chemické přípravky
Pro vleky i pojízdné stroje se bude používat mazivo dle doporučení dodavatele
zařízení, není znám konkrétní druh přípravku. Tyto přípravky se obvykle skládají z
parafinových olejů a aditiv. Spotřeba maziva podle zkušeností činí přibližně 5 kg za rok.
Dále bude v převodových skříních obsažen převodový olej. Potřebné množství je
závislé na typu zařízení, které není v současné době známo. Bude používán převodový olej
doporučený dodavatelem zařízení a bude pravidelně obměňovány.
Pro provoz techniky na úpravu tratí Ski centra (rolby) slouží v areálu Ski centra
zásobník motorové nafty. Jedná se o dvouplášťovou nádrž o objemu 6 000 litrů.
Pro případ výpadku elektrické energie či jiné poruchy bude u nové sedačkové lanovky
instalován nouzový pohon pomocí dieslového motoru. Jako palivo by byla využívána nafta
z provozovaného zásobníku.

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Množství a druh emisí do ovzduší
Etapa výstavby záměru
V rámci přípravy území bude postupně prováděna skrývka orniční vrstvy a skrývky
zeminy v místě budování základů. V další etapě budou vybudovány nové stavby jednotlivých
objektů lyžařského areálu.
Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanismů na staveništi a obslužná
automobilová doprava na příjezdových komunikacích. Sledovanými škodlivinami
z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné
částice.
Doprava stavebního materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů po
stávajících komunikacích. Stavební činnost bude probíhat pouze v denní době od 7 do 21
hodin.
Při přípravě území a výstavbě se mohou uvolňovat také tuhé znečišťující látky – při
výkopových pracích, ze skladování sypkých materiálů, atd. Emise budou závislé na
aktuálních podmínkách (např. na vlhkosti vzduchu a půdy, síle a směru větru) a také na
realizaci opatření k omezování prašnosti. Proto bude nutné (zejména v době suchého a
větrného počasí) provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo
šíření prachu do okolí a omezovat prašnost i v místě stavby (skrápění, omezení deponií
sypkých hmot a materiálů aj.).


Plošným zdrojem emisí budou plochy staveniště a prostory stání nákladních vozidel.



Liniovými zdroji emisí budou komunikace sloužící jako příjezdové, resp. odjezdové trasy.
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Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy
není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané průjezdem
osobních a nákladních automobilů na staveništi a příjezdových komunikacích během
výstavby.
Podrobný technologický postup provádění stavebních prací bude vypracován před
zahájením vlastní stavební činnosti a bude odvislý od možností dodavatele. Množství emisí
z provozu obslužné dopravy a mechanismů je možné předpokládat nízké. Působení těchto
zdrojů je časově omezené. Investor plánuje realizaci stavby v období březen – říjen 2007.
Etapa provozu záměru
Při provozu záměru budou emitovány škodliviny do ovzduší. Rozptylová studie byla
uvažována pro tyto znečišťující látky: benzo(a)pyren, benzen, NO2, NOx, PM10.
V době zpracování oznámení nebylo dosud rozhodnuto o způsobu vytápění objektu
občanského vybavení a technického zázemí. Investor uvažuje o vytápění kogenerační
jednotkou na výrobu elektrické energie a tepla spolu s tepelnými čerpadly nebo kotlem na
zemní plyn. Proto byla rozptylová studie zpracována na nejhorší variantu, což je v našem
případě vytápění pomocí kotle na zemní plyn.


Bodovým zdrojem emisí bude provoz kotle k vytápění objektu občanského vybavení a
technického zázemí. Dle zákona č. 86/2002 Sb. § 4 odst. 5 se jedná o střední zdroj
znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW včetně.

Návrh zařazení zdroje dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb. [5]:
Spalovací zařízení spalující plynná paliva kategorie střední zdroj znečišťování ovzduší
Tabulka č. 8: Emisní limity pro spalovací zařízení
Jmenovitý
tepelný
výkon
0,2 a větší, ale
jmenovitý
výkon menší
než 50MW

Emisní limit [µ
µg.m-3] vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn
TZL

501)

SO2

NOx jako
NO2

352)

200

900

3)

3004)

CO

Organické
látky jako
suma uhlíku

100

nest.

Referenční
obsah
kyslíku [%]

3

Poznámka:
1) pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn,
propan či butan nebo jejich směsi, plyn z rafinérií)
2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí
3) pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a koksárenský plyn
4) při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

- 30 -

Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a související zařízení

__________________________________________________________________________
V následující tabulce je uveden výsledný hmotnostní tok a roční emise vyvolané
provozem kotle k vytápění objektu občanského vybavení a technického zázemí.
Tabulka č. 9: Výsledný hmotnostní tok a roční emise
Sledovaná látka

Hmotnostní tok [g/s]

Výsledné roční emise [t/rok]

NOx

0,13

2,4

 Plošným zdrojem emisí bude provoz dvou parkovišť s celkovou kapacitou 294 parkovacích
míst pro osobní automobily a 10 parkovacích míst pro autobusy. Dalším plošným zdrojem
bude provoz jedné sněžné rolby na úpravu sjezdové tratě. Parkoviště byla rozdělena na
100 částí o délce hrany 10 m. Výsledné hmotnostní toky a roční emise v zimní sezóně
jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 10: Výsledné hmotnostní toky a roční emise na jednotlivých parkovištích – zimní
sezóna
Parkoviště

BaP
[g/s]

BaP
[t/rok]

Benzen
[g/s]

Benzen
[t/rok]

NOx
[g/s]

NOx
[t/rok]

PM10
[g/s]

PM10
[t/rok]

1 – 28

4,8.10-12

20,9.10-12

0,79.10-6

3,4.10-6

64,43.10-6

280,7.10-6

0,05.10-6

0,2.10-6

29, 31,33

0,17.10-12

0,7.10-12

0,027.10-6

0,1.10-6

26,15.10-6

114.10-6

1,37.10-6

6.10-6

30, 32,34

4,97.10-12

21,6.10-12

0,817.10-6

3,6.10-6

90,58.10-6

394,6.10-6

1,42.10-6

6,2.10-6

35 - 40

21,06.10-12

91,7.10-12

3,139.10-6

13,7.10-6

655,98.10-6 2857,4.10-6

9,58.10-6

41,7.10-6

41, 42

11,93.10-12

52.10-12

1,96.10-6

8,5.10-6

160,06.10-6 697,2.10-6

0,12.10-6

0,5.10-6

43 - 46

4,16.10-12

18,1.10-12

0,362.10-6

1,6.10-6

405,34.10-6 1765,7.10-6

8,04.10-6

35.10-6

47 - 100

11,93.10-12

52.10-12

1,96.10-6

8,5.10-6

160,06.10-6 697,2.10-6

0,12.10-6

0,5.10-6

Výsledné hmotnostní toky znečišťujících látek (viz tabulka č.11), které vzniknou
používáním sněžné rolby byly natolik nízké, že nebyly do celkového hmotnostního toku
jednotlivých plošných zdrojů uvažovány.

Tabulka č. 11: Výsledné hmotnostní toky a roční emise
Znečišťující látka

Hmotnostní tok [g/s]
-6

Výsledné roční emise [t/rok]
0,004.10-6

Benzen

0,002.10

NOx

0,21.10-6

0,5.10-6

PM10

0,004.10-6

0,009.10-6
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V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hmotnostní toky a roční emise v letní
sezóně

Tabulka č. 12: Výsledné hmotnostní toky a roční emise na jednotlivých parkovištích – letní
sezóna
Parkoviště

BaP
[g/s]

BaP
[t/rok]

Benzen
[g/s]

Benzen
[t/rok]

NOx
[g/s]

NOx
[t/rok]

PM10
[g/s]

PM10
[t/rok]

35 - 40

5,74.10-12

50,4.10-12

0,84.10-6

7,4.10-6

193,5.10-6

1700.10-6

2,72.10-6

23,9.10-6

41, 42

4,35.10-12

38,2.10-12

0,72.10-6

6,3.10-6

58,39.10-6

512,9.10-6

0,043.10-6

0,4.10-6

43 - 46

1,39.10-12

12,2.10-12

0,12.10-6

1,1.10-6

135,11.10-6 1186,9.10-6

2,68.10-6

23,5.10-6

47 - 100

4,35.10-12

38,2.10-12

0,72.10-6

6,3.10-6

58,39.10-6

0,043.10-6

0,4.10-6



512,9.10-6

Liniovým zdrojem emisí bude doprava na komunikacích I/11 a místní komunikaci z
Mlýnického Dvora k parkovišti areálu. Výsledné hmotnostní toky a roční emise v zimní
sezóně jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 13: Výsledné hmotnostní toky a roční emise na jednotlivých úsecích – zimní
sezóna
Úsek
komunikace
č.

BaP [g/s]

BaP
[t/rok]

Benzen
[g/s]

Benzen
[t/rok]

NOx [g/s]

NOx
[t/rok]

PM10 [g/s]

PM10
[t/rok]

1

5,73.10-12

25.10-12

0,417.10-6

1,8.10-6

71,34.10-6

310,8.10-6

0,505.10-6

2,2.10-6

2

2,88.10-12

12,5.10-12

0,201.10-6

0,9.10-6

36,29.10-6

158.10-6

0,091.10-6

0,4.10-6

3

2,88.10-12

12,5.10-12

0,201.10-6

0,9.10-6

36,29.10-6

158.10-6

0,091.10-6

0,4.10-6

Tabulka č. 14: Výsledné hmotnostní toky a roční emise na jednotlivých úsecích – letní
sezóna
Úsek
komunika
ce č.

BaP [g/s]

BaP
[t/rok]

Benzen
[g/s]

Benzen
[t/rok]

NOx [g/s]

NOx
[t/rok]

PM10 [g/s]

PM10
[t/rok]

1

1,64.10-12

14,4.10-12

0,118.10-6

1.10-6

21,33.10-6

187,4.10-6

0,148.10-6

1,3.10-6

2

0,82.10-12

7,2.10-12

0,054.10-6

0,5.10-6

10,67.10-6

93,7.10-6

0,074.10-6

0,65.10-6

3

0,82.10-12

7,2.10-12

0,054.10-6

0,5.10-6

10,67.10-6

93,7.10-6

0,074.10-6

0,65.10-6

Lanová dráha bude poháněna elektromotorem. Vytápění obslužných objektů stanic
lanovky bude zajištěno pomocí kogenerační jednotkou na výrobu elektrické energie a tepla
spolu s tepelnými čerpadly.
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Pro případ výpadku elektrické energie či jiné poruchy bude k dispozici nouzový
pohon sedačkové lanovky pomocí dieslového motoru běžného provedení. Množství a složení
emisí produkované při provozu motoru je shodné s provozem motorů vozidel spalujících
naftu. Nouzový pohon bude sloužit pouze pro krátkodobý provoz – pro vyprázdnění
obsazených vozů v případě poruchy. Nebude používán jako záložní zdroj pro běžný provoz.
Do chodu bude dieslový motor uváděn pouze při pravidelných revizích. (Zkušební spuštění
motoru v období provozu lanovky se bude provádět 1 x týdně, průměrná doba spuštění
motoru je odhadována na 3 – 5 minut.)
Záměr nebude významným zdrojem světelného znečištění. Osvětlení bude časově
omezeno ročním obdobím (pouze v lyžařské sezóně) a časovým intervalem (omezený počet
hodin).
Instalovaná zařízení a objekty nebudou emitovat pachové látky.

B. III. 2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Etapa výstavby záměru
Během výstavby budou vznikat splaškové odpadní vody, pracovníky stavebních firem
bude využíváno sociální zázemí (WC, sprchy) ve stávajících ubytovacích kapacitách Červené
Vody a Mlýnického Dvora. Dále budou použity mobilní WC a buňky. K odvodu splaškových
odpadních vod z těchto sociálních zařízení budou využity stávající kanalizační přípojky do
městské kanalizace.
Produkce splaškových odpadních vod bude řádově shodná se spotřebou pitné vody.
Množství odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou (technologických odpadních
vod) a splaškových odpadních vod nelze v současné době objektivně určit.
Etapa provozu záměru
Při provozu záměru budou vznikat splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody ze
střech objektů. Odpadní vody splaškového charakteru budou vznikat v sociálním zařízení,
WC, sprchách pro návštěvníky a zaměstnance a provozem restauračního zařízení.
Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do navržené zabezpečené betonové jímky
o objemu cca 240 m3. Tato jímka bude umístěna v lyžařském areálu mezi budovou
občanského vybavení a technického zázemí a parkovištěm. Jímka bude pravidelně, dle
potřeby vyvážena (dle předpokladu při maximální kapacitě provozu areálu cca 1 x týdně) a
odpadní vody likvidovány na příslušné ČOV.
Odpadní vody z navržené kuchyně budou předčištěny v odlučovači tuků. Odlučovač
tuků bude umístěn mimo budovu, odtokové potrubí bude napojeno na navrženou jímku.
V následujících tabulkách je prezentována předpokládaná produkce a znečištění odpadních
vod.
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Výpočet množství odpadních vod:

Tabulka č. 15: Výpočet množství odpadních vod
Bilance odpadních vod

Počet

l . den-1

Celkem l . den-1

Zaměstnanci areálu

10

80

800

Návštěvníci areálu

1500

10

15 000

Restaurace-personál

6

450

2 700

Restaurace-vaření

1000

15

15 000

Celkem

33 500

Qd = 33,5 m3 . den-1

Přehled:

Qp = 0,39 l . s-1
kh = 2,2
Qmax = 0,85 l . s-1
Qh = 3,07 m3 . hod-1
přepočet = 223 EO
Qměsíc = 1005 m3
Souhrnné množství: Qrok = 12 060 m3

Tabulka č. 16: Znečištění odpadních vod

60

13 400

4,89

55

12 283

4,5

120

26 800

[t . rok-1]

Roční bilance

[g .den-1]

Produkce
znečištění
celkem

[g .den-1]

Na 1 EO

[t . rok-1]

Roční bilance

CHSK
[g .den-1]

Produkce
znečištění
celkem

[g .den-1]

Na 1 EO

[t . rok-1]

NL
Roční bilance

[g .den-1]

Produkce
znečištění
celkem

[g .den-1]

Na 1 EO

BSK5

9,6

Očekávaný odtok
Srážkové vody z komunikací a střech ze střech nově vybudovaných objektů je stanoven
výpočtem dle následujícího vztahu:
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Q=Ψ.F.S
Q………. množství dešťových vod,
Ψ ……… součinitel odtoku,
F ………..plocha zachycených dešťových vod (m2),
S …….….roční úhrn srážek (m3/ m2).
Jako vstupní údaje k výpočtu byly použity:
odtokový koeficient - střechy a zpevněné plochy.…...………..……. 0,9
odtokový koeficient - parkoviště a zpevněné plochy.…...………….. 0,8
roční úhrn srážek …………………..………..………………….….… 0,829 m3/m2
plocha střech objektů obslužných budov …………………………….. cca 430 m2
plocha zpevněných komunikací a parkovišť……………………….….cca 5 000 m2
hodnota přívalového deště…………………………………………….143 l . s-1 . ha-1
Qmax:


střecha 430 x 0,0143 x 0,9 = 6 l . s-1



parkoviště a zpevněné plochy 5 000 x 0,0143 x 0,8 = 57 l . s-1



odtok celkový 63 x 60 x 15 = 57 m3/15 min

Qrok:


střecha 430 x 0,829 x 0,9 = 321 m3/rok



parkoviště a zpevněné plochy 5 000 x 0,829 x 0,8 = 3 316 m3/rok



srážkový úhrn celkový = 3 637 m3/rok

Roční množství dešťových vod ze střech, parkovišť a zpevněných ploch bude činit cca 3
637 m3/rok.
Znečištění srážkových vod z komunikací:
V souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. budou hodnoty znečištění v ukazateli
NEL z komunikací do 0,2 mg . l-1. Roční bilance je tedy 3 637 x 0,0002 = 0,7274 kg /rok.
Srážkové vody ze střech budou podchyceny a odvedeny do vsakovací galerie.
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Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou po předčištění v sestavě ORL
se sorpčním filtrem odtékat povrchovým odtokem do navrženého vsakovacího průlehu.

B. III. 3. Kategorizace a množství odpadů
Etapa výstavby záměru
Po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti (tj. stavební
práce, montážní práce, vybavování objektů, úklidové práce, apod.).
Rostlinný materiál pocházející z odstraňování bylinné a dřevinné vegetace (keře,
náletové dřeviny) při přípravě plochy pro realizaci záměru bude využit vhodným způsobem
(např. kompostování).
Při realizaci souboru staveb se předpokládá vyrovnaná bilance zemin, není tedy
navrhována mezideponie ani deponie zeminy kromě mezideponie ornice v jižní části
staveniště nástupního areálu a východně staveniště zdroje vody pro zasněžování (II. etapy).
Během výstavby záměru budou vznikat odpady charakteru nevyužitých částí
konstrukčních prvků (např. zbytky neupotřebených těsnících fólií, zbytky potrubí, kabelů aj.)
Dále budou vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy
odpadních obalů jako jsou například papírové a lepenkové obaly, plastové obaly od
stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, betonu, nevyužité části kovových konstrukcí
(železo, ocel, směsné kovy, atd).
Ve fázi výstavby bude vznikat i komunální odpad, který bude tříděn na využitelné
složky – plasty, sklo, papír. Předpokládá se zapojení do systému sběru komunálního odpadu
obce.
Vznikající odpady budou v maximální možné míře recyklovány. Pokud budou některé
odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude s těmito odpady nakládáno
v režimu odpadů nebezpečných.
U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné
provést hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona 185/2001Sb. o odpadech a o
změně některých dalších zákonů v platném znění. U odpadů potenciálně kontaminovaných se
provede test na vyloučení nebezpečných vlastností a to akreditovanou laboratoří. Odběr
odpadu provede pověřená osoba (dle vyhlášky č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů), podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání s těmito druhy
odpadů.
Nakládání s odpady během výstavby i provozu záměru musí být řešeno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a v souladu
s příslušnými prováděcími předpisy.
Odpady vznikající během výstavby budou odděleně shromažďovány ve sběrných
nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou tyto odpady předávány k využití či k
odstranění. Případně vznikající nebezpečné odpady budou také tříděny dle jednotlivých druhů,
shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k
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tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s
nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin ze shromážděných odpadů.
Shromažďovací nádoby musí být označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. V případě shromažďovacích
nádob s nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby opatřeny katalogovým číslem, názvem
odpadu, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za obsluhu a údržbu
shromažďovacího prostředku. V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku nebezpečných
odpadů nebo na nich musí být umístěn identifikační list nebezpečných odpadů.
Dodavatel stavebních prací, který bude dle smlouvy současně původcem odpadů,
zajistí další nakládání s těmito odpady v souladu s platnými legislativními předpisy.
Přesná specifikace odpadů vznikajících v průběhu výstavby není v současné době
možná, bude upřesněna v prováděcích projektech, kde budou uvedeny jednotlivé druhy
odpadů vznikající během výstavby záměru, jejich předpokládané množství a způsob
shromažďování, třídění, odstranění či využití.
Očekávané druhy odpadů vznikajících během přípravy a výstavby záměru jsou
uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 17: Předpokládané druhy odpadu vznikající při výstavbě záměru
Kat. č.

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

odstraňování bylinné a dřevinné
vegetace

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

odpad vznikající během stavby

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11

odpad vznikající během stavby

08 01 17

N

Odpady z odstraňování barev nebo laků
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

odpad vznikající během stavby

12 01 20

N

Upotřebené brusné nástroje a brusné
materiály obsahující nebezpečné látky

odpad vznikající během stavby

12 01 21

O

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

odpad vznikající během stavby

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

obaly stavebních hmot

15 01 02

O

Plastové obaly

obaly stavebních hmot apod.

15 01 06

O

Směsné obaly

obaly stavebních hmot apod.
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15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

obaly z nátěrových a těsnících hmot

17 01 01

O

Beton

zbytky stavebních hmot - odpad
vznikající během stavby

17 01 02

O

Cihly

odpad vznikající během stavby

17 01 06

N

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky

odpad vznikající během stavby

17 01 07

O

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

poškozené nebo jinak nepoužitelné
stavební hmoty, odpad vznikající během
stavby

17 02 01

O

Dřevo

odpadní stavební dřevo, odpad
vznikající během stavby

17 02 02

O

Sklo

zbytky, poškozené stavební materiály

17 02 03

O

Plasty

odpad plastů

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné
látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné

odpad vznikající během stavby

17 04 05

O

Železo a ocel

odpad vznikající během stavby

17 04 07

O

Směsné kovy

zbytky, poškozené stavební materiály odpad vznikající během stavby

17 04 09

N

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými
látkami

odpad ze stavebních úprav

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

odpad izolačních stavebních materiálů,
odpad vznikající během stavby

17 06 04

O

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

odpad izolačních stavebních materiálů,
odpad vznikající během stavby

Vysvětlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpečný odpad
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Etapa provozu záměru
Během provozu záměru se předpokládá vznik odpadů uvedených v Katalogu odpadů
jako skupina 20 „Komunální odpady“ a složky odděleného shromažďování.
Dále mohou vznikat odpady pocházející z úklidu, využívání, údržby a opravy zařízení
v prostorách areálu (např. odpady z obalů, zbytky nátěrových a těsnících hmot, uliční smetky,
převodový olej, vyřazené akumulátory, odpady spojené s výměnou čerpadel, vyřazených
elektrických a elektronických zařízení a osvětlovacích reflektorů u lanovky, apod.). Opravy
strojního zařízení budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů včetně
zajištění odpovídajícího nakládání (dle platné legislativy) s odpady vzniklými v rámci
provedení servisní činnosti. Z provozu kuchyně a restaurace bude vznikat také odpad
organického původu.
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané druhy odpadů, které by mohly vznikat při
provozu záměru.

Tabulka č. 18: Vybrané druhy odpadu vznikající při provozu záměru
Kat. číslo

Kategorie

Název druhu odpadu

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 05 03

N

Kaly z lapáků nečistot

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

15 01 06

O

Směsné obaly

15 01 07

O

Skleněné obaly

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02

N

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

16 02 13

N

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 – 16
02 12

16 02 14

O

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

16 06 01

N

Olověné akumulátory

16 06 02

N

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

20 01 01

O

Papír a lepenka
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Kat. číslo

Kategorie

Název druhu odpadu

20 01 02

O

Sklo

20 01 08

O

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

20 01 39

O

Plasty

20 01 40

O

Kovy

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

Vysvětlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpečný odpad

Pro veškeré druhy odpadů nelze celkovou roční produkci v současné době objektivně
stanovit.
S upotřebenými zářivkami bude snahou nakládat v režimu zpětného odběru použitých
výrobků (dle ustanovení § 38 zákona č.185/2001 Sb.).
Využití či odstraňování odpadů bude zajištěno servisním způsobem u
specializovaných firem s příslušným oprávněním (osoba oprávněná k nakládání s těmito
druhy odpadů ve smyslu § 4 a § 12 zákona č.185/2001 Sb.).
Odpady vznikající při ukončení provozu záměru
Ukončení provozu záměru Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a
související zařízení není plánováno. Pokud by v budoucnu došlo k ukončení provozu, bude
spektrum vznikajících odpadů obdobné jako v etapě výstavby. Odstranění objektů, budov a
zpevněných ploch musí být realizováno dle požadavků platných legislativních předpisů.

B. III. 4. Hluk a vibrace
Etapa výstavby záměru
V posuzované lokalitě – Mlýnický Dvůr, je v současné době dominantním zdrojem
hluku doprava po komunikaci č. I/11 ve směru Praha – Ostrava a železnice č. 025 ve směru
Dolní Lipka - Štíty.
Dalším zdrojem hluku je doprava po místní komunikaci. Jedná se o úzkou, cca 5 m
širokou komunikaci s nekvalitním asfaltovým povrchem, úsek mezi kostelem a posledním
rodinným domem (č.p. 44) je pouze zpevněná polní cesta (jednoproudová).
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V prostoru plánovaného Skiparku nejsou v současné době žádné zdroje hluku (mimo
přírodních).
Zdroji hluku během výstavby záměru bude provoz stavebních mechanismů a nákladní
obslužné dopravy. Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné
dopravy není možné hodnotit navýšení stávající hlukové zátěže v obci po dobu výstavby
lanovky. Podrobný technologický postup provádění stavebních prací bude vypracován před
zahájením vlastní stavební činnosti a bude odvislý od dodavatele těchto prací.
Hladina akustického tlaku udávaná pro nákladní vozidlo při nakládce a při spuštěném
motoru je přibližně 80 dB - 86 dB dle typu nákladního vozidla.
Doprava stavebního materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů po
stávajících komunikacích. Stavební činnost bude probíhat pouze v denní době od 700 hod do
2100 hod.
Působení těchto zdrojů je časově omezené. Očekávaná doba výkopových prací bude
maximálně sedm měsíců. Investor plánuje realizaci stavby v období březen – říjen 2007.
Stavební mechanismy a některé ruční nářadí mohou být také zdrojem vibrací. Těmto
vibracím je však vystavena především obsluha a nejbližší okolí mechanismu. Vibrace z těchto
zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti několika metrů od místa jejich působení.
Vibracemi nebude ovlivněno širší okolí ani zástavba.
Etapa provozu záměru
Po dokončení záměru se předpokládají v posuzované lokalitě liniové a stacionární
zdroje hluku.


Liniovými zdroji hluku budou vozidla zákazníků Skiparku a zásobovací vozidla
projíždějící přes Mlýnický Dvůr. V letní sezóně se předpokládá příjezd cca 100 – 120
osobních vozidel a 3 – 5 autobusů, v zimní sezóně se bude jednat přibližně o 150 – 440
osobních vozidel, 8 – 12 autobusů a 3 zásobovací vozidla za den.



Stacionárními zdroji hluku bude provoz sedačkové lanovky, zasněžovacích děl a roleb na
úpravu sjezdovky. Součástí sedačkové lanovky bude záložní zdroj – dieselový motor,
Tento zdroj bude v provozu pouze v případě výpadku el. energie po dobu výstupu
cestujících z lanovky. Záložní zdroj bude v pravidelných týdenních intervalech
přezkušován. Jedna provozní zkouška bude trvat cca 5 minut.



Za pozadí lze považovat šumění lesa a proudění vody. Přírodní zdroje jsou závislé na
klimatických podmínkách a mají velmi proměnný charakter. V době lyžařské sezóny
budou zdrojem hluku také hlasové projevy návštěvníků lyžařského areálu.
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V následující tabulce jsou uvedeny akustické parametry hlavních zdrojů hluku
z plánovaného záměru.
Tabulka č. 19: Akustické parametry zdrojů hluku
Zdroj hluku

Akustický parametr
LAeq [dB] / vzdálenost [m]

Sedačková lanovka

72/25, 66/50

Sněhová děla tyčová

50/50

Sněhová děla ventilátorová

65/20, 52/100

Rolba

76/7

B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Z běžného provozu areálu při dodržování legislativních předpisů a dále navržených
opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí areálu žádná
významná rizika.
Riziko bezpečnosti provozu a lokálního znečištění životního prostředí by tedy
představoval pouze případ mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání
lidského faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni apod.).
Během provozu lanovky by mohl nastat provozní poruchy (výpadek elektrického
proudu, poškození technického zařízení lanovky, stanic apod.). Tyto poruchy by mohly mít za
následek krátkodobé odstavení lanovky mimo provoz. Lanová dráha bude vybavena
prostředky pro evakuaci cestujících. Riziko poruch je minimalizováno pravidelnými
kontrolami a servisem zařízení.
Za nejzávažnější mimořádné události z hlediska negativního vlivu na životní prostředí
a zdraví osob lze považovat únik závadných látek a požár.
Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy
(popř. geologického podloží) by se mohly stát nebezpečné látky používané k provozu či
pohonu strojů (motorová nafta, oleje atd.), některé z produkovaných odpadů (zejména při
výstavbě - např. stavební a demoliční odpady kategorie N, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné…).
Mohlo by dojít k náhodnému úniku z neuzavřených nebo nesprávně uzavřených a
shromažďovaných obalů, kontejnerů, nádob se závadnými látkami či odpady, dále k únikům
nafty z nádrže z automobilů a strojů na nezpevněné plochy (zejména při výstavbě - např.
v místě výkopů a stavby i na zpevněné plochy používaných přepravních tras) apod.
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V době provozu záměru by mohly závadné látky potenciálně unikat při porušení
celistvosti nádrže na skladování motorové nafty a převodových skříní, při manipulaci
s pohonnými hmotami (plnění zásobníku, stáčení pohonných hmot), při výměně převodových
olejů v převodových skříních. Z kanalizace na odpadní splaškové vody by k náhodnému úniku
došlo pouze v případě porušení nepropustného materiálu potrubí.
Přípravné i stavební práce budou zabezpečeny tak, aby se riziko nestandardního stavu
a havárií minimalizovalo.
Během výstavby a provozu záměru se na ploše záměru nebudou realizovat výměny
olejů, opravy strojů, mytí nákladních vozidel a strojů. Doplňování pohonných hmot do
mechanismů a strojů bude prováděno výhradně na zpevněné ploše. Na této ploše budou také
stroje parkovat. Plocha musí být zabezpečena tak, aby v případě náhodného úniku závadných
látek při parkování mechanismů či čerpání pohonných hmot nemohlo dojít ke kontaminaci
okolních nezpevněných ploch. Při odstavení vozidel a strojů na nezpevněné ploše musí být
tyto mechanismy podloženy záchytnými plechovými vanami.
Pro provoz techniky na úpravu tratí Ski centra (rolby) slouží v areálu zásobník
motorové nafty. Jedná se o typovou dvouplášťovou nádrž o objemu 6 000 litrů. Nádrž bude
umístěna na zpevněné betonové ploše. Bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci Plnění
nádrže naftou bude probíhat z cisternového automobilu pomocí čerpadla podle potřeby.
Obsluhu bude provádět pouze pověřená osoba, obeznámená s provozním řádem. V době
čerpání pohonných hmot se tato osoba nesmí od nádrže vzdálit. Nádrž i stáčecí místo bude
řešeno podle ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci
s ropnými látkami a jejich skladování.
Dále bude v převodových skříních obsažen převodový olej. Potřebné množství je
závislé na typu zařízení, které není v současné době známo. Bude používán převodový olej
doporučený dodavatelem zařízení a bude pravidelně obměňovány. Výměna převodového
oleje bude zajišťována servisní organizací. Odčerpání náplně musí být prováděno tak, aby při
náhodném úniku nemohlo dojít ke kontaminaci okolí (plocha pod převodovou skříní bude
realizována jako zpevněná, převodová skříň bude při výměně náplně podložena záchytnou
plechovou vanou).
Používané instalace a technologická zařízení se budou pravidelně kontrolovat a
udržovat v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.
Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových
vozidel a jiných závadných látek bude zřízen tzv. havarijní bod. Zázemí bude také vybaveno
hasícími prostředky, lékárničkou pro první předlékařskou pomoc a ochrannými pomůckami
pro pracovníky (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít či brýle, gumová ochranná obuv).
V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu se bude postupovat následovně:
1. ihned přerušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.
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Je nutné ihned přerušit nebo alespoň omezit únik závadných látek – dle charakteru
mimořádné události (dočasně utěsnit poškozená místa, otvory či praskliny (např. utěsňovací
pastou či tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je důležité z místa odstranit
možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje či mechanismu apod.).
Při úniku závadných látek na nezpevněnou plochu je nutné dle možností zabránit
rozšiřování látek do míst dosud nezamořených a závadnou látku urychleně zachytit - uniklou
kapalinu přemístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého materiálu (sypký
sorbent, piliny, sorpční rohože atp.). Znečištěné sorbenty se shromáždí do označených PE
pytlů nebo označených a uzavřených sudů s víkem a poté je třeba zajistit jejich odstranění.
Kontaminovanou zeminu je nutné urychleně odstranit z terénu ručně (pomocí lopaty a
krumpáče), nebo v případě většího rozsahu úniku vytěžit pomocí strojní mechanizace a odvézt
na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů.
S postupem při odstranění náhodného úniku závadných látek a také s provozním řádem a
požárními předpisy budou pravidelně seznamováni všichni dotčení pracovníci. Pracovníci
budou důkladně proškoleni i v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.
V prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů vznikající během
výstavby záměru a bude stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob využití či
odstranění.
Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných
odpadů a ostatních látek škodlivých vodám včetně průběžně skladovaných množství; tyto
budou shromažďovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných a
označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy
odpadového hospodářství.
S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o změně některých zákonů v platném znění.
V případě nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými
jako vysoce toxické musí být zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou (dle
paragrafu 44 b). Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a
přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně zaškolila.
Opakované proškolení se provádí nejméně 1 x za rok a o tomto proškolení musí být pořízen
písemný záznam.
Požár
Požár představuje ohrožení vzhledem k nahromadění hořlavých látek (motorové nafty,
převodového oleje, vybavení objektů obslužných budov, …). Riziko požáru je možné
uvažovat např. vlivem poruchy instalovaných zařízení, havárií, selhání lidského faktoru apod.
Při požáru by mohly unikat do ovzduší toxické zplodiny hoření, mohlo by dojít u
některých škodlivin k překročení jejich nejvyšších přípustných krátkodobých koncentrací
v ovzduší.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

- 44 -

Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a související zařízení

__________________________________________________________________________
Záměr je projektován s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru činností
včetně nároků na požární vodu.
Požární ochrana
S ohledem na výše popsaný charakter souboru staveb a jednotlivých objektů, jejich
stavebně technické řešení a způsoby jejich využití se navrhuje běžný charakter zajištění
požární bezpečnosti. Stavební objekty, které vyžadují zajištění požární bezpečnosti jsou:


objekt občanského vybavení a technického zázemí



lanovka včetně její dolní (napínací) a horní (vratné) stanice.

Pro příjezd požární techniky bude využito současné příjezdové místní komunikace od
silnice I/11 přes sídlo Mlýnický Dvůr, jejíž parametry jsou navrženy k úpravě a zkapacitnění.
Jako nástupních ploch pro požární techniku je možno využít veškerých volných prostranství v
nástupním areálu a jeho okolí s ohledem na dostatečné odstupové vzdálenosti jednotlivých
stavebních objektů. Množství vody potřebné pro případný požární zásah v nástupním areálu
bude zajištěno z navrženého venkovního požárního hydrantu DN 80 vzdáleného maximálně
20 m od objektu občanského vybavení a technického zázemí a dolní stanice lanovky.
Dolní a horní stanici lanovky nutno vybavit adekvátním množstvím hasících přístrojů
pro hašení zařízení pod elektrickým proudem. Stejně tak musí být vybaven i objekt
občanského vybavení a technického zázemí, především jeho část, ve které je umístěna stanice
pro transformaci VN/NN. Prostory tohoto objektu vyhrazené pro umístění dopravní techniky
musí být vybaveny dostatečným množstvím hasících přístrojů pro hašení ropných látek. V
dostupné vzdálenosti je nutno umístit skládku alternativního hasícího materiálu, např. písku.
Zřízení jednotky požární ochrany ani požární hlídky se s ohledem na charakter
souboru staveb nepředpokládá. Případný požární zásah by byl veden v první řadě SDH z
nedaleké obce Červená Voda, případně jednotkami HZS Pardubického kraje se sídlem v Ústí
nad Orlicí. K ohlášení požáru bude sloužit pevná telefonní linka za vedení do objektu
občanského vybavení a technického zázemí.
Řešení požární bezpečnosti se musí v prvé řadě zaměřit na zvýšení bezpečnosti
vlastního provozu. Je nutno předcházet havarijním stavům prováděním preventivních
prohlídek. Zjištěné závady musí být ihned odstraňovány. Pro provoz a údržbu veškerých
budova zařízení budou provozovatelem vypracovány provozní, bezpečnostní a protipožární
předpisy a řády.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
C. 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Buková hora je zalesněným komplexem převážně jehličnatých lesů, složených ze
smrku ztepilého s příměsí buku letního, ojediněle i dalšími druhy. V současné době dochází
k postupnému odtěžování těchto porostů, které dosahují mýtního věku. První paseky jsou
dnes již přímo nad osadou Mlýnický Dvůr. Celá sjezdová trať je navržena do lesních
ekosystémů. Bohaté bylinné patro je v prostoru dojezdu a míst s návrhem obslužných
zařízení.
Navržená trasa sjezdovky Buková hora leží na východním a jihovýchodním svahu
v nadmořské výšce 958 m n. m nad sídlem Mlýnický Dvůr. Veškeré lesní porosty, kde je
navržena trasa sjezdovky, jsou součástí Přírodního parku Suchý vrch – Buková hora. Mimo
tento přírodní park leží pouze vlastní dojezd, spodní stanice lyžařského vleku, veškerá
technická a doprovodná zařízení.
Pozemky, na kterých se navrhuje umístění převážné části sjezdové trati a lanovky jsou
součástí lesního masivu Bukovohorské hornatiny. Tyto pozemky určené k plnění funkcí lesa
jsou převážně hospodářského charakteru. Pouze pozemek pod horní částí lanovky je lesem
zvláštního určení.
Pro záměr je charakteristická potřeba převýšení. Je navrhováno vybudování
čtyřsedačkové lanové dráhy s odpojitelným systémem uchycení sedaček. Vodorovná délka
lanové dráhy činí 1555 m s převýšením cca 394 m a tedy průměrném sklonu přibližně 25,3%.
Šikmá délka činí přibližně 1610 m.
Vratná (horní) stanice je umístěna východně pod vrcholem Bukové hory a
pohonná/napínací (dolní) stanice na louce pod lesem jižně navrhovaného celoročního
parkoviště, západně od objektu občanského vybavení a technického zázemí. Mezi stanicemi je
umístěno celkem 14 podpěr tvaru T o proměnné výšce pod úrovní vrcholů korun okolních
stromů. Levá větev je navržena jako vzestupná.
Východní partie nástupního prostoru včetně ploch potřebných pro navrhované
dopravní napojení a připojení k sítím technického vybavení budou situovány převážně na
pozemcích zemědělského půdního fondu využívaného především v kultuře louka nebo na
pozemcích současných komunikací. Plocha pro zajištění zásoby vody pro technické
zasněžování v I. etapě využívá současné malé vodní plochy – bývalé dočišťovací nádrže
obecní ČOV.
Lesní porosty
Dlouhodobým působením imisí bylo změněno půdní prostředí, jak fyzikální, tak
chemické vlastnosti půd. Deficit živin v půdě způsobuje nedostatek těchto látek
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v asimilačních orgánech stromů, což se projevuje zhoršením zdravotního stavu stromů a
celých porostů. Tento vývoj je možno pozorovat v imisně exponovaných polohách, tzn. na
návětrných svazích a hřebenech, nejvíce na starších porostech. Lesní porosty byly z tohoto
důvodu v oblasti Bukové hory a Suchého vrchu v srpnu a září roku 2003 letecky vápněny
dolomitickým vápencem s přídavkem hnojiva.
Porosty při hřebenu Orlických hor jsou velmi často poškozovány sněhem a námrazou.
Vyplývá to z jejich nadmořské výšky i polohy vůči převládajícím západním větrům. Nejvíce
jsou ohroženy porosty nad 700 m n.m., které jsou navíc vystaveny silným větrům ze severu
nebo západu. V zájmovém území jsou to porosty přibližně od poloviny svahu po vrchol
Bukové hory. Nejnáchylnější je smrk ztepilý. Nejvíce takto poškozené porosty (až do 60 %
stromů) jsou 108 F 3, 108 F 5,108 F 8 a 114 F 17. Poškození se nevymyká poškození jiných
srovnatelných oblastí Orlických hor.
Podle zavalujících se ran na kmenech smrků, jeřábů a lípy je znatelné poškození
loupáním a ohryzem jelení nebo mufloní zvěří starší 20 let na mladých a středně starých
porostech. Čerstvé poškození nebylo pozorováno. Ve výchově lze toto poškození eliminovat a
nebude hrát příliš významnou roli k zhoršení stability lesních porostů. Poškození se vyskytuje
od 10 do 20 % poškozených stromů v porostech 108 F 3 (smrk), 108 F 5 (smrk, jeřáb) 108 F 8
(smrk) a 110 A 6 (smrk), 5 C 4 (lípa). Oproti ostatním částem Orlických hor jde o nižší stupeň
poškození porostů.
Smrky mechanicky poškozené sněhem a námrazou nebo zvěří bývají po čase často
napadeny hnilobou. Hniloby také přibývá s věkem porostů, zvláště na svěžích (SLT 5S) a
podmáčených stanovištích (SL T 5V). Poškození se vyskytuje do 20 % v porostních
skupinách 108 C 9, 108 D 9, 108 F 8, 110 B 1011, 110 C 11/1a, 110 D 11/1e a 110E11/1b.
Stupeň poškození je úměrný daným stanovištím, druhovému a věkovému složení porostů.
V zájmovém území prozatím není poškození porostů větrem příliš znatelné. Relativně
chráněná poloha východního svahu před převládajícími větry od západu, kompaktnost lesních
porostů a pravidelná příměs zpevňujících dřevin (buku, javoru klenu, jedle a modřínu) nedaly
vzniknout větrným polomům. Porostní stěny okolo mladých skupin vzniklé úmyslnými
obnovními těžbami nejsou příliš dlouhé a jsou členité. Ojedinělé vývraty se v nich vyskytují,
ale místy i uvnitř porostů. Jedná se o podmáčená stanoviště (SL T 5V) v porostních skupinách
110 B 10/1 a 110 D11/1 a. Většina vývratů spadla následkem západního větru, menší část
větru jihozápadního.
V letošním roce došlo k ojedinělému výskytu lýkožrouta smrkového na smrku v
porostních skupinách 110 B10/1 a 110 E 11/1b. Napadené stromy byly zpracovány, vyskytuje
se pouze v latentním stavu a k jeho přemnožení zde a ani v okolních porostech nedošlo.
Klimatické lesní vegetační stupně (LVS) vyjadřují vztahy mezi klimatem a
biocenózou, v níž vedle kombinace druhů (většinou málo výrazné) je rozhodující složení
přirozené dřevinné složky, především zastoupení klimaxových dřevin (dubu zimního, buku,
smrku, případně jedle a borovice). Klimaticky podmíněná vegetační stupňovitost není jen
výrazem makroklimatu, ale je v přírodě podmíněna většinou mezoklimatem (lokálním
klimatem), tj. výsledným účinkem klimatu a polohy za spolupůsobení některých dalších
faktorů (vlhká „studená“ půda, živiny apod.).
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Vzhledem k tomu tvoří jednotlivé lesní vegetační stupně často mozaikovité uspořádání.

Tabulka č. 20: Lesní vegetační stupně
Lesní vegetační stupeň

Plocha porostní [ha]

%

Jedlobukový

6,38

66,4

Smrkobukový

3,23

33,6

Celkem porostní půda

9,61

100

Porosty plánované k vytěžení vykazují zásobu dřevní hmoty podle následující tabulky.

Tabulka č. 21: Zásoba dřevní hmoty jednotlivých dřevin
Dřevina

Zásoba v m3

Smrk ztepilý

2 336

Jedle bělokorá

80

Modřín evropský

76

Buk lesní

566

Javor klen

40

Lípa srdčitá

2

Jeřáb ptačí

1

Bříza bradavičnatá

2

Olše lepkavá

1

Celkem

3 104

Tabulka č. 22: Zásoba dřevní hmoty podle kategorií lesa
Kategorie lesa

Zásoba v m3

Lesy hospodářské

3 051

Lesy zvláštního určení

53

Celkem

3 104

Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj.
podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich
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prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter,
maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a
společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování
uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní
systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Základními
skladebními prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek
umožňuje existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody
mezi biocentry.
Interakční prvek je ekologicky významný krajinný prvek a ekologicky významné
liniové společenstvo, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně
ovlivňující fungování ekosystémů kulturní krajiny. V místním územním systému ekologické
stability zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky
méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou součástí ekologické niky různých druhů
organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky méně stabilních
společenstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování. Přispívají ke
vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v krajině a tím podmiňují vznik
regulačních mechanismů, zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny.
V roce 1994 bylo provedeno základní mapování prvků ÚSES. V roce 1997 bylo
projednáno a schváleno navržené vymezení prvků ÚSES v rámci ÚPSÚ Červená Voda
(zpracoval ateliér AURUM s.r.o. Pardubice).
V rámci změny I. ÚPSÚ zpracované v únoru 2005 bylo třeba v souvislosti s návrhem
ploch pro sjezdovku a lanovku provést i úpravy ÚSES.

Nejbližší prvky územního systému ekologické stability jsou následující:


Regionální biocentrum Buková hora (RBC 442)

Nachází se v katastrálním území Mlýnický Dvůr a Čenkovice. Zahrnuje vrcholové
partie a východní svah Bukové hory. Vyskytují se zde lesní porosty se zachovalou původní
dřevinnou skladbou, skalní výchozy, kamenné sutě. Z dřevin zde nalezneme smrk, buk, jedle,
javor klen, jeřáb, modřín. V podrostu zmlazení buku a smrku, v podúrovni místy jeřáb a bez
hroznatý. Jedná se o zónu nadprůměrné péče o krajinu a vyhlášenou oblast klidu.
Součástí jsou značené lyžařské a běžecké tratě a turistické stezky



Nadregionální biokoridor K 80
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Nachází se v katastrálním území Mlýnice. Dle Změny I. ÚPSÚ Červená Voda byla
navržena nová trasa tohoto biokoridoru a to cca 50 m jižně od sjezdové tratě.
Navržené řešení prověřilo všechny podklady, zejména ÚTP regionálních a
nadregionálních ÚSES, ÚSES Kralicko a aktualizace Kralicko 2000. ÚPSÚ Červená Voda a
trasa sjezdovky dle studie SÚRPMO, vznikalo ve spolupráci s autorizovaným projektantem
ÚSES. Došlo k posunům tras i k úpravám kategorií jednotlivých prvků, výsledné řešení je
znázorněno na následujícím obrázku.

Obrázek č. 2: Zákres nejbližších prvků ÚSES a plánovaného záměru dle změny I. ÚPSÚ
Červená Voda
ZMĚNY I. ÚPSÚ ČERVENÁ VODA
HLAVNÍ VÝKRES - VÝŘEZY

Zákres prvků ÚSES v širším území je přílohou oznámení č.2.
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Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany
přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze,
trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy
a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických
zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení
její stability se v blízkosti záměru nenacházejí.
Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického kulturního nebo
archeologického významu
Převážná část záměru je umístěna do prostoru lesa. K zásahům do VKP je nutné
zajistit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Památné a významné stromy se v plochách dotčených záměrem ani v jejich blízkosti
nevyskytují.
Lokality NATURA 2000 (Evropsky významné lokality, ptačí oblasti)
V zájmové lokalitě byl proveden Mgr. Janem Losíkem průzkum a následně bylo
vypracováno posouzení, které hodnotí i existenci možný vliv záměru na stanoviště a druhy
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000. Posouzení je
přílohou oznámení č. 4.
Základní údaje o ptačí oblasti:
Název lokality: Králický Sněžník
Kód lokality: CZ07111016
Rozloha: 30 225,33 ha
Ptačí oblast Králický Sněžník se rozkládá na území Hanušovické vrchoviny. Pro
oblast je charakteristický kopcovitý reliéf s množstvím menších údolí a drobných vodotečí.
Ve vegetačním krytu jsou zastoupeny rozsáhlejší lesní porosty, převážně kulturních smrčin,
méně i původní jedlobukové porosty. Velký význam pro charakter oblasti má rozpýlená zeleň
(porosty dřevin na hromadnicích, kolem cest, na mezích, kolem vodotečí) a stovky hektarů
lučních porostů. Louky byly v minulosti obhospodařovány spíše extenzivně nebo jen
nepravidelně, v současnosti jsou častěji využívány pro pastvu dobytka a jako zdroj sena.
V posledních letech se rozloha kulturních travních porostů dále zvětšila v důsledku
zatravňování orné půdy.
Horský a podhorský charakter Ptačí oblasti Králický Sněžník poukazuje na velký
význam této oblasti pro ptactvo vázané na subalpinské pásmo, horské smrčiny, a zejména
podhorské louky. Území je významným hnízdištěm řady ptáků zařazených do přílohy I
směrnice o ptácích. Podhorské louky hostí největší populaci chřástala polního (Crex crex)
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v ČR. Tento druh a jeho biotop je hlavním předmětem ochrany Ptačí oblasti Králický
Sněžník. Odhadovaná velikost populace na území oblasti je 150 – 170 párů.
Chřástal polní se řadí mezi celosvětově nejohroženější a nejzranitelnější druhy ptáků.
V posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a střední Evropy a jeho osídlení
zde je již jen velmi ostrůvkovité. Středisko výskytu nyní představuje východní Evropa.
V současné době žije na území ČR asi 1500 – 1700 párů chřástala polního. Vyhláškou č.
395/1992 Sb. je zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů ČR v kategorii silně
ohrožený. Rychlost a míra ústupu vedla k tomu, že byl zařazen mezi nejohroženější ptáky
v Evropě. Kromě toho, že je uveden v příloze 1 směrnice EU o ptácích a je proto povinností
jej chránit vyhlašováním zvláště chráněných území, je chráněn i Bonnskou a Bernskou
úmluvou a patří k prioritním evropským druhům ptáků, pro které Bird Life International
vypracoval akční plány na ochranu.
Z dalších hnízdících druhů zde nalezneme čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka
lesního (Bonasa bonasia), výra velkého (Bubo bubo), kulíška nejmenšího (Glaucidium
passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žlunu
šedou (Picus canus), datla černého (Dryocopos martius), lindušku horskou (Anthus
spinolleta), kosa horského (Turdus torquatus) a ťuhýka obecného (Lanius collurio).
Přírodní park
Navržená trasa sjezdovky Buková hora leží na východním a jihovýchodním svahu
v nadmořské výšce 958 m n. m. Veškeré lesní porosty, kde je navržena trasa sjezdovky, jsou
součástí Přírodního parku Suchý vrch – Buková hora. Mimo tento přírodní park leží pouze
vlastní dojezd, spodní stanice lyžařského vleku, veškerá technická a doprovodná zařízení (el.
přivaděče, příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a nádrž na vodu).
Přírodní park byl vyhlášen jako oblast klidu tehdejším okresním národním výborem
v Ústí nad Orlicí, vyhláškou platnou od 1.9.1987. Účelem vyhlášení bylo „ Vytváření a
ochrana zdravých životních podmínek.“ Posláním oblasti bylo podle článku 3 zachovat tuto
část území okresu pro jeho biologické, krajinné a estetické hodnoty a využít je spolu
s přírodními krásami a půvabem krajiny k zotavení občanů i k jejich poučení. Celková
rozloha přírodního parku je 6 427 ha.
CHOPAV
Navrhovaný areál neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V prostoru se
nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně Mlýnický Dvůr. Sjezdová trať ve své
nejspodnější části na okraji lesa zasahuje do výše uvedeného pásma na ploše cca 0,33 ha.
CHOPAV Žamberk – Králíky je vzdáleno cca 2,6 km severovýchodně od obce Mlýnický
Dvůr.
Území historického, kulturního a archeologického významu
Z katastru obce MIýnický Dvůr, kde je plánována výstavba, zatím nejsou známe
archeologické nálezy. Předchůdcem dnešní vsi byla sklářská huť připomínaná v historických
pramenech poprvé v roce 1481. Na Území obce se nacházejí dvě nemovité kulturní památky:
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Zámek čp. 9. reg.č. 30109/6-3824 (st. parcela č. 15) a kostel Nanebevzetí P. Marie reg.č.
30109/6-3825 (st. parcela č. 31). Případné zemní práce v centru obce vymezeném budovami
kostela a zámku a v bezprostředním okolí tohoto centra je třeba podrobně sledovat, protože by
se zde mohlo narazit na zbytky sklárny nebo hospodářského zázemí tvrze. Vzhledem k tomu,
že zemní práce budou probíhat na území s archeologickými nálezy, vztahuje se na ně § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Posouzení území
z hlediska archeologických zájmů je přílohou oznámení č.8.
Dotčená ochranná pásma nebo chráněná území, stanovená záplavová území
Navrhovaná sjezdová trať ve spodní části zasahuje do ochranného pásma I. a II.
stupně vodního zdroje Mlýnický Dvůr stanoveného rozhodnutím č.j. VLHZ 140/84/235/Rů19 ze dne 23.1.1984. Provoz na sjezdové trati nesmí porušovat zásady ochrany stanovené
tímto rozhodnutím a hájené příslušným vodoprávním úřadem.
Při realizaci a následném provozu navrhovaného souboru staveb je nezbytné přijmout
taková technická opatření, aby bylo zcela vyloučeno nebezpečí kontaminace tohoto vodního
zdroje, ohrožení jakosti surové vody a byla plně zajištěna jeho ochrana včetně zajištění
obecné ochrany vod v oblasti zvýšené kontroly nad tímto zdrojem.
Při stavebních úpravách místní komunikace procházející sídlem Mlýnický Dvůr bude
zasaženo prostředí nemovitých kulturních památek Zámek čp. 9, reg. č. 30109/6-3824 (st.
parcela č. 15) a kostel Nanebevzetí P. Marie reg. č. 30109/6-3825 (st. parcela č. 31). Nedojde
však k dotčení vlastních objektů. Objekty nemají vyhlášeno ochranné pásmo.
Na vodních tocích, které prochází prostorem navrhovaných staveb nebo v jejich
těsném okolí, nejsou stanovena záplavová území.
Území hustě zalidněná
Navržená trasa sjezdovky Buková hora leží na východním a jihovýchodním svahu
v nadmořské výšce 958 m n. m mimo souvislou obytnou zástavbu obce. Vzdálenost spodní
stanice lanovky od obytných objektů v obci Červená Voda je cca 600 m.
V obci Červená Voda je evidováno 8 částí obcí, 895 adres. K trvalému pobytu je
přihlášeno 3 224 obyvatel, z toho je 1 305 mužů nad 15 let, 265 chlapců do 15 let, 1 371 žen
nad 15 let, 283 dívek do 15 let. Části obce: Bílá Voda (65 adres), Červená Voda (535 adres),
Dolní Orlice (65 adres), Horní Orlice (33 adres), Mlýnice (18 adres), Mlýnický Dvůr (50
adres), Moravský Karlov (62 adres), Šanov (67 adres).
(zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky, stav k 22.8.2005)

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
V dotčeném území nejsou známy staré zátěže. Nebyly zjištěny žádné informace o
mimořádné události charakteru ekologické havárie s následnou kontaminací vody či půdy.
Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v dotčeném území nejsou známy.
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Přírodní zdroje
Řešené území není postiženo starým dolováním, nejsou v něm ani využitelná ložiska
nerostných surovin, kterým by ze zákona příslušela územní ochrana. V geologické stavbě
svažité části území se nevyskytují skalní horniny ani zeminy pokryvných útvarů obecně
náchylné k sesouvání.
Na katastrálním území Bílá Voda je podzemní úložiště vedeno jako CHLÚ výhradního
ložiska, neovlivňuje však investiční záměr. Úložiště je situováno v protisvahu na svazích
Spáleniska a Čechovy hory.
Na katastrálním území Červená Voda se nachází ložisko cihlářské suroviny (3054
900-60). Nezasahuje však do plánovaného záměru Červená Voda (Buková hora) – sjezdová
trať, lanovka a související zařízení.

C. 2. Stručná charakteristika současného stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C. 2. 1. Ovzduší
Klimatické poměry
Rozmanitý ráz území (konfigurace i nadmořská výška) se odráží i v jeho klimatické
charakteristice. Střední část (brázda) patří do klimatické oblasti CH7, která je charakteristická
krátkým chladnějším a vlhčím létem, delší mírnou zimou s delším trváním sněhové pokrývky
a delšími přechodnými obdobími. Délka vegetačního období (průměrná denní teplota nad
10°C) je zde 120 –140 dnů. Průměrný roční úhrn srážek činí 850 mm, z toho za vegetační
období 500 – 600 mm. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 5,5°C. Do nejjižnější části
území zasahuje okrajově klimatická oblast s krátkým mírným létem, normálně dlouhou zimou
a kratšími přechodnými obdobími. Délka vegetačního období se pohybuje od 140 – 160 dnů.
Roční úhrn srážek činní 700 – 800 mm, z toho za vegetační období 450 – 500 mm. Vyšší
partie ve východní a západní části území náleží ke klimatické oblasti CH6. Pro ni je typické
dosti krátké, mírně chladné vlhčí léto, dlouhá vlhká zima s dlouhým trváním sněhové
pokrývky a dosti dlouhá přechodná období. Délka vegetačního období je zde 120 – 140 dnů.
Roční úhrn srážek činí 1000 – 1200 mm, z toho za vegetační období 600 – 700 mm. Průměrná
roční teplota je cca 6,5 – 7 °C.
Podle klimatické klasifikace náleží hodnocená lokalita do klimatického regionu
chladné oblasti CH7, vyšší partie ve východní a západní části území přecházejí do chladné
oblasti CH6.
Podrobnější charakteristiky obou chladných oblastí jsou uvedeny v následující tabulce
(Quitt, 1971).
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Tabulka č. 23: Klimatické charakteristiky chladných oblastí CH6 a CH7
Klimatická oblast

Charakteristiky

CH6

CH7

10 - 30

10 - 30

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

120 - 140

120 - 140

Počet mrazových dnů

140 - 160

140 - 160

Počet ledových dnů

60 - 70

50 - 60

Průměrná teplota v lednu v °C

-4 až -5

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci v °C

14 - 15

15 - 16

Průměrná teplota v dubnu v °C

2-4

4-6

Průměrná teplota v říjnu v °C

5-6

6-7

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

140 - 160

120 - 130

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

600 - 700

500 - 600

Srážkový úhrn v zimním období v mm

400 - 500

350 - 400

Počet dnů se sněhovou přikrývkou

120 - 140

100 - 120

Počet dnů zamračených

150 - 160

150 - 160

40 - 50

40 - 50

Počet letních dnů

Počet dnů jasných

Pro lokalitu Červená Voda uvádí ČHMÚ Praha odborný odhad větrné růžice. Větrná
růžice udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní
vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti
větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
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Obrázek č. 3: Grafické zobrazení větrné růžice pro lokalitu Červená Voda

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jižní vítr s 26,01%
a jihovýchodní vítr s 13%. Četnost výskytu bezvětří je 14,98%. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se
vyskytuje v 71,87% případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze očekávat v 27,2% a
rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 0,93% případů.
I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové
podmínky se vyskytují v 33,53% případů.
Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující
tabulky:

Tabulka č. 24: Třídy stability atmosféry
Třída

Rozptylové

Výskyt tříd

stability

podmínky

rychlosti větru (m/s)

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně
zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad
zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a
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tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím k nedostatečnému rozptylu
znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability).
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch
intenzivně ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i
několik dní. V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách.
Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a
rozrušení inverzí.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy
dochází buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou.
Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky
ve IV. třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou.
Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí
vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne,
kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší.
Kvalita ovzduší
Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – dle nařízení
vlády č. 60/2004 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v platném znění, kterým
se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší a
sdělení č. 6 MŽP ČR uveřejněné ve věstníku MŽP.
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření.
Nejbližší měřící stanice se nachází v Ústí nad Orlicí, odkud byly převzaty imisních
koncentrace NO2 a PM10. Imisní koncentrace NOx byly převzaty z měřící stanice Ústí nad
Orlicí – Vinice.
Nejbližší stanice měřící imisní koncentrace benzenu se nachází v Pardubicích Rosicích.Vzhledem k reprezentativnosti nelze údaje z této stanice pro posuzovanou lokalitu
použít. Nejbližší stanice měřící imisní koncentrace benzenu, kterou lze vzhledem
k reprezentativnosti použít se nachází v Pelhřimově - Košeticích. Imisní koncentrace
benzo(a)pyrenu byly rovněž převzaty ze stanice Pelhřimov – Košetice.
Měřící stanice:
Stanice č. 1562: Pelhřimov - Košetice (ČHMÚ), datum vzniku: 1.1.1985, typ stanice:
pozaďová, typ zóny: venkovská, charakteristika zóny: zemědělská, přírodní, terén: vrcholová
poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%), krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda,
reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km), umístění: stanice je umístěna v
areálu meteorologické stanice ČHMÚ, cíl měřícího programu: stanovení celkové hladiny
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pozadí koncentrací. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční a roční emisní
charakteristiky benzo(a)pyrenu naměřené v roce 2004 na stanici Pelhřimov – Košetice.
Tabulka č. 25: Průměrné měsíční a roční emisní charakteristiky benzo(a)pyrenu

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Xm

0,3

0,2

0,4

mc

-

-

-

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,0 0,9
-

-

-

-

-

-

-

-

3,5

-

-

10.11.

50% Kv

3

95% Kv

2

Datum

1

X

S

N

98% Kv

Roční hodnoty
Max

Měsíční hodnoty

XG

SG

dv

-

0,3

0,52

52

-

0,1

5,08

0

3

Jednotka: ng/m

Limity pro rok 2004:
roční limitní hodnota: 1,0 ng/m3
roční mez tolerance: 6,0 ng/m3

Průměrné měsíční a roční emisní charakteristiky benzenu naměřené v roce 2004 na
stanici Pelhřimov – Košetice jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 26: Průměrné měsíční emisní charakteristiky benzenu
1

2

0,56

0,43

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Roční
průměr

1,37

0,41

0,22

0,14

0,13

0,13

0,17

0,35

1,00

0,26

0,43

3

Jednotka: µg/m

Stanice č. 1338: Ústí nad Orlicí (ČHMÚ), datum vzniku: 3.1.1996, typ stanice: pozaďová,
typ zóny: venkovská, charakteristika zóny: zemědělská, terén: vrcholová poloha ve značně
svažitém terénu (nad 10%), krajina: trvalý travní porost téměř bez zástavby,
reprezentativnost: oblastní měřítko – městské nebo venkov (4-50 km), umístění: stanice je
umístěna v METEO – zahrádce u letiště, cíl měřícího programu: stanovení reprezentativní
koncentrace pro osídlení části území. Naměřené hodnoty hodinových, denních, čtvrtletních a
ročních imisních charakteristik NO2 naměřených v roce 2004 na stanici Ústí nad Orlicí jsou
uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka č. 27: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky NO2
Hodinové hodnoty

Denní hodnoty

Max.

19 MV

VoL

50%
Kv

Max.

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

Datum

-

-

-

-

39,0

-

-

-

-

24.1.

95%
Kv

23,0

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

10,0

12,6

8,9

9,5

14,5

11,4

6,7

361

29,0

90

89

91

91

9,0

2,47

1

3

Jednotka: µg/m

Limity pro rok 2004:
hodinová limitní hodnota: 200,0 µg/m3
hodinová mez tolerance: 60,0 µg/m3
roční limitní hodnota: 40,0 µg/m3
roční mez tolerance: 12,0µg/m3

V následující tabulce jsou uvedeny hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
PM10 naměřené v roce 2004 na stanici Ústí nad Orlicí.

Tabulka č. 28: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky PM10
Hodinové hodnoty

Denní hodnoty

Max.

95%
Kv

50%
Kv

Max.

36 MV

Datum

99,9%
Kv

98%
Kv

Datum

Datum

-

-

-

124,0

-

-

-

21.12.

VoL

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

50 Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

VoM

98 Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

48,0

26

24,0

35,3

25,3

21,5

24,4

26,6

16,06

363

20.7.

17

66,0

91

89

91

92

22,3

1,90

1

jednotka: µg/m3
Limity pro rok 2004:
denní limitní hodnota: 50,0 µg/m3
denní mez tolerance: 5,0 µg/m3
roční limitní hodnota: 40 µg/m3
roční mez tolerance: 1,6 µg/m3
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Stanice č. 1405: Ústí nad Orlicí - Vinice (EKOTOXA) , datum vzniku: 1.2.1997, typ
stanice: pozaďová, typ zóny: venkovská, charakteristika zóny: přírodní, terén: rovina, velmi
málo zvlněný terén, krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark) reprezentativnost:
oblastní měřítko (desítky až stovky km), umístění: stanice je umístěna na zahradě rodinného
domku poblíž rybníka Chobot, cíl měřícího programu: stanovení celkové hladiny pozadí
koncentrací. Převzaté měsíční a roční imisní charakteristiky NOx naměřené v roce 2004 na
stanici Ústí nad Orlicí – Vinice jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 29: Měsíční a roční imisní charakteristiky NOx

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Xm 17,0 19,6 10,2
mc

31

29

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

30,0

50% Kv

3

X

S

N

98% Kv

2

Datum

1

95% Kv

Roční hodnoty
Max

Měsíční hodnoty

XG

SG

dv

14,0

-

8,10

91

32,0

-

2,00

247

3

Jednotka: µg/m

Vysvětlivky k tabulkám č. 25 až 29:
50 % Kv

50 % kvantil

95 % Kv

95 % kvantil

98 % Kv

98 % kvantil

99,9 % Kv

99,9 % kvantil

X1q, X2q, X3q, X4q

čtvrtletní aritmetický průměr

C1q, C2q, C3q, C4q

počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané
čtvrtletí

X

roční aritmetický průměr

XG

roční geometrický průměr

S

směrodatná odchylka
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SG

standardní geometrická odchylka

N

počet měření v roce

36 MV

36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový
interval

dv

doba trvání nejdelšího souvislého výpadku

VoL

počet překročení limitní hodnoty LV

VoM

počet překročení meze tolerance LV + MT

Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze rovněž použít
hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci Programu snižování emisí
Pardubického kraje. Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001
a výhledový stav k roku 2010.
Zde jsou znázorněny maximální hodinové imisní koncentrace NOx pro stávající
a výhledový stav, průměrné roční imisní koncentrace NOx pro stávající a výhledový stav,
maximální hodinové imisní koncentrace NO2 pro stávající stav a průměrné roční imisní
koncentrace NO2 pro stávající stav.
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro současný
stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NOx mezi 10,1
až 20,1 µg/m3.
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro výhledový
stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NOx mezi 10,1
až 20,1 µg/m3.
Z obrázku, kde je uvedeno pole průměrných ročních koncentrací pro současný stav, lze
pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NOx mezi 5 až 15 µg/m3.
Z obrázku, kde je uvedeno pole průměrných ročních koncentrací pro výhledový stav,
lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NOx mezi 5 až 15 µg/m3.
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro současný
stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 mezi 10,1
až
20,1 µg/m3.
Z obrázku kde je uvedeno pole průměrných ročních koncentrací pro současný stav lze
pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 méně než 5 µg/m3
C. 2. 2. Geologické poměry
Studované území zaujímá okrajový jihozápadní svah Orlických hor, který je na západě
ostře tektonicky omezen oproti výplni tzv. králického prolomu. Z geologického hlediska
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náleží zájmové území ke krystaliniku severovýchodní části Českého masivu, označovanému
jako západosudetská soustava (lugikum).
V podrobnějším členění je území součástí východní části orlicko-kladské klenby.
Názory na stavbu území a její členění do jednotlivých sedimentárních, metamorfních a
tektonických jednotek nejsou dosud zcela sjednoceny. Nejčastěji je přijímáno dělení podle Z.
Mísaře a jeho skupiny, které vyčleňuje do samostatných jednotek tzv. krystalinikum orlickokladské se skupinou sněžnickou a stroňskou, krystalinikum novoměstské, zábřežské a
staroměstské. Krystalinikum novoměstské, zábřežské a staroměstské představují plášť jádra
orlicko-kladské klenby a budují je krystalické horniny nižšího stupně metamorfózy.
Na geologické stavbě území se však podílejí pouze horniny jádra orlicko-kladské
klenby, které se podle staršího členění dělí na horniny skupiny stroňské, skupiny
gieraltowské, skupiny sněžnické a migmatity. Horniny skupiny stroňské tvoří jádro klenby; k
povrchu vycházejí jen v plošně omezených výchozech v daleko rozšířenějším podkladu,
tvořeném horninami skupiny sněžnické a gieraltowské. Stroňská skupina je zastoupena
převážně svorovými rulami a rulami; horniny sněžnické a gieraltowské skupiny prošly natolik
pokročilou metasomatickou granitizací původních sedimentů svrchního proterozoika, že je
pro ně používáno označení "ortoruly".
Ve vrcholové části svahu Bukové hory jsou mapovány středně až hrubě zrnité
plástevnaté dvojslídné ruly s místními polohami svorů, v nižší části svahu drobnozrnné
dvojslídné ruly. V obou případech se jedná o horniny mimořádně pevné. Uvedené typy se v
daném případě z hlediska praktického pohledu na zakládání objektů na svahu liší rozpadem a
částečně i rozdílnou odolností ke zvětrávání. Část svahu (zhruba jedna třetina délky svahu)
pod vrcholem se vyznačuje přítomností blokových sutí, které zde vytvářejí i při povrchu
kamenná moře. V nižších partiích svahu pokryv horninám skalního podkladu tvoří opět sutě,
jsou to však sutě hlinito-kamenité, s úlomky hornin převážně do 50 cm; větší bloky horniny
se vyskytují jen výjimečně. Mocnost těchto sutí lze odhadnout v průměru na 4 m. Na tuto
mocnost lze usuzovat z profilu zeminami v odřezech lesních cest. Mocnost však není
pravidelná, spíše výjimečně může pokryv téměř chybět.
Rozhraní mezi uvedenými typy sutí se jeví i jako hranice hydrogeologická. Mělké
podzemní vody, hromadící se v propustných sutích vrcholové partie hory, při svém postupu
svahem postupně narážejí na méně propustné hlinitokamenité sutě, voda se postupně dostává
k povrchu (zhruba v linii kolem 765 m n.m), nejprve rozmáčí povrch terénu a při dalším
postupu terénem se sdružuje (přirozeně, místně i lidským zásahem) do drobných vodotečí a
dále i do dvou křídel soustředěných malých vodotečí, které odvádějí vodu ze svahu do říčky
Březné.
Na zájmovém území je názorně patrný i poměr mezi svahy Orlických hor a tzv.
králickým (kladským) pro lomem (příkopem), do jehož okraje budou situovány výchozí
objekty lyžařského výtahu a dojezd sjezdové tratě.
Západní svah Orlických hor se Suchým vrchem a Bukovou horou je oproti tomuto
prolomu ostře tektonicky ohraničen. Tektonické linie směru SV-JZ až téměř S-J probíhají od
státní hranice při Mladkovském sedle přes Dolní a Horní Boříkovice po Mlýnický Dvůr.
Výplň prolomu tvoří uloženiny svrchní křídy, stratigraficky řazené k serii sedimentů
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svrchnoturonsko-coniacké. Tato mocná vrstevní serie je vyvinuta převážně ve facii měkkých
písčitých slídnatých jílovců s vložkami tvrdých jemnozmných pískovců. Křídové uloženiny
jsou však při východním okraji prolomu pod horským svahem překryty mocnými
svahovinami.
Inženýrskogeologické posouzení lokality je přílohou č. 9 oznámení.
C. 2. 3. Hydrologické poměry
Území leží v povodí Březné od Bílé Vody po Čistou, číslo hydrologického pořadí
4-10-02-037.
Bezejmenný pravostranný přítok je zčásti napájen prameny nacházejícími se
v zájmovém území.
Vodní eroze není patrná, ani na lesních cestách, jež jsou dobře udržovány. Kamenité
až balvanité, velmi mělké půdy jsou faktorem, který snižuje riziko erozních škod. Mírné
nebezpečí hrozí pouze při přibližování většího množství dřevní hmoty po spádnici, kde by
mohlo dojít k narušení půdního krytu a soustředěnému odtoku při přívalových deštích. Ve
spodní části svahu zasahuje sjezdovka do ochranného pásma I. a II. stupně vodního
zdroje Mlýnický Dvůr dle rozhodnutí VLHZ 140/84/235/Rů-19 ze dne 23.1.1984.
Vodní tok: Březná
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-037
Plocha povodí A [km2]: 43,11
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa [mm]: 829 mm
Dlouhodobý průměrný průtok Qa[m3.s-1]: 0,596

Tabulka č. 30: M – denní průtoky na toku Březná
M – denní průtoky Qmd [m3.s-1]
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1,35

0,954

0,747

0,609

0,507

0,425

0,356

0,297

0,243

0,191

0,137

0,080

0,039

Tabulka č. 31: N – leté průtoky na toku Březná
N – leté průtoky Qa [m3.s-1]
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Hydrologické údaje jsou zpracovávány na základě pozorovaných hodnot, které
charakterizují odtokové poměry území. Údaje o dlouhodobé průměrné roční výšce srážek na
povodí, dlouhodobém průměrném průtoku a M-denních průtocích byly stanoveny za
reprezentativní období 1931 – 1980. N – leté průtoky byly odvozeny za maximální období
pozorování.
Q100 činí na Bílém potoce před ústím do potoka Březná 40m3/sec. Březná pod ústím
Bílého potoka Q100 = 60 m3/sec.
V řešeném území pravděpodobně nebude možné realizovat protipovodňová opatření
s výjimkou dílčích území. Rozloha inundačního území by se však neměla překrývat s nově
navrhovanou výstavbou.
C. 2. 4. Krajinný ráz
V krajinářském hodnocení prostoru hřebene Suchý vrch-Buková hora, kde bylo
navrženo několik sjezdových areálů, byly nejprve vyhodnoceny omezující a rizikové faktory.
Po vyhodnocení všech krajinářsko-ekologických i technických aspektů byla vybrána jedna
varianta, která byla jako jediná uskutečnitelná. Ostatní varianty byly vyřazeny z důvodů
nepřijatelnosti v některém z posuzovaných pohledů, např. kontakt s lokalitami výskytu
vzácných a ohrožených rostlin a živočichů, kontakt s plochami lesů ochranných, významnější
kontakt s prvky ÚSES, výrazná expozice vůči bořivým větrům, složité možnosti napojení na
inženýrské sítě a silniční síť, výrazná expozice částí sjezdovky k jihu apod.
Při zpracování tohoto záměru se tak již vychází z požadavků, které by měly
eliminovat negativní dopad na krajinu. Jedním z nich je vyklenutí sjezdovky tak, aby byly
ochráněny cenné lesní celky a naopak využity stávající méně hodnotné porosty a paseky,
odsunutí obslužných areálů mimo Ptačí oblast aj.
Trasa uvažované sjezdovky Buková hora leží na východním a jihovýchodním svahu
v nadmořské výšce 958 m n. m. Veškeré lesní porosty, kde je navržena trasa sjezdovky, jsou
součástí Přírodního parku Suchý vrch – Buková hora. Mimo tento přírodní park leží pouze
vlastní dojezd, spodní stanice lyžařského vleku, veškerá technická a doprovodná zařízení (el.
Přivaděče, příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a nádrž na vodu). Celková rozloha
přírodního parku je 6 427 ha.
Přírodní park, kde je pod kótou Buková hora navržena sjezdovka, patří
z geomorfologického hlediska do krkonošsko-jesenické soustavy, podsoustavy Orlické.
V celku Orlické hory náleží celý hřeben do podcelku Bukovohorská pahorkatina.
Buková hora tvoří dominantu jižní části hřebene, jehož nejvyšším bodem je na severu
Suchý vrch. Tento hřeben odděluje oblast v okolí Červené Vody od oblasti Čenkovic, ležící
na západní straně hřebenu a Jablonného nad Orlicí. Většina těchto míst je od nadmořské
výšky cca 550 m zalesněna.
Vlastní návrh sjezdové trati je situován na jihovýchodní až východní stranu Bukové
hory, nad sídlo Mlýnický Dvůr.
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Mlýnický Dvůr je místní část obce Červená Voda ležící v průměrné nadmořské výšce
480 metrů. Zástavba obce je umístěna na pravém břehu toku Březná. Na levém břehu je
umístěna hlavní pozemní komunikace – silnice I. třídy č. 11 spojující Červenou Vodu se
Štoky a Šumperkem. Údolí prochází také železnice. Na východní straně od osady Mlýnický
Dvůr je zalesněný vrchol Spálenisko 746 m n. m.
Buková hora je zalesněným komplexem převážně jehličnatých lesů s nadmořskou
výškou 958 metrů. Severněji od této kóty je další vrchol hřebene s nadmořskou výškou 934
metrů. Jižněji od kóty Buková hora hřeben klesá k bezejmenné kótě 873 metrů a dále ke kótě
Strážka s výškou 836 metrů. Pod touto kótou vystupují odlesněné svahy kryté pastvinami
s rozptýlenou zelení až do výšky přes 750 metrů,
Lesní komplexy východního svahu Bukové hory jsou převážně složeny ze smrku
ztepilého s příměsí buku letního cca 10 – 15%, ojediněle i dalšími druhy. V současné době
dochází k postupnému odtěžování těchto porostů, které dosahují mýtního věku. První paseky
jsou dnes již přímo nad osadou Mlýnický Dvůr.
C. 2. 5. Biologické hodnocení
Biologické hodnocení bylo provedeno RNDr. Františkem Bártou a RNDr. Jiřím
Veselým na základě terénních šetření v měsících březen až červen 2004. K hodnocení bylo
využito metody terénního mapování. Orientačně bylo hodnoceno širší území, a to cca 1000 m
severně od aktivní varianty až 300 m jižně od této varianty.
V celém území byly nejprve vyhledány cenné části (prameniště, suťové úseky lesních
porostů, skalní výchozy, cenné části lesních porostů s převažující přírodě blízkou skladbou).
Potom došlo k předběžnému umístění sjezdového koridoru do terénu. Následně byl tento
koridor upřesněn tak, aby byla omezena možnost ohrožení lesních ekosystémů s cennými
prvky na minimum. Při závěrečném upřesnění hranic byly sledovány a hodnoceny tyto
skutečnosti: geomorfologie terénu včetně doprovodných jevů (suťová pole, prameniště,
drobné vodoteče aj.), stav lesních ekosystémů (druhová a věková skladba, potencionální
ohrožení bořivými větry), botanické a zoologické aspekty (přítomnost ohrožených a
chráněných druhů a společenstev).
Terénní sledování probíhalo jednak v přímo navržené a vyhodnocené variantě, tak v
blízce přilehlých území severně a jižně této varianty. Orientačně byla hodnocena i varianta
sjezdové trati navržena severněji posuzované aktivní varianty.
Pro přehlednost je hodnocení rozděleno na tři části, v závislosti na typu
připravovaných staveb. První a zároveň plošně největší je plocha sjezdové dráhy a lyžařského
vleku, která je umístěna na lesních pozemcích. Druhá část je dojezd a plánované obslužné
plochy - spodní stanice lanovky, parkoviště atd.
Třetí část je pak hodnocení území pro výstavbu vodní plochy, která má sloužit jako
zásobárna vody pro umělé zasněžování. Nádrž je situována mezi místní části Mlýnický Dvůr
a Bílá Voda do osady Mlýnice.
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Botanické hodnocení
Dle fytogeografického členění Josefa Dostála (Atlas ČSSR 1966) je řešené území
zařazeno do oblasti středoevropské lesní květeny (Hercynicum), obvodu květeny hercynských
pahorkatin a vysočin (Hercynicum submontanum), okrsku Českomoravské mezihoří.
Podle regionálního fytogeografického členění V. Skalického a B. Slavíka (Květena České
socialistické republiky, Academia 1988) leží území v oblasti oreofytikum (Oreophyticum),
obvodu České oreofytikum (Oreophyticum Massivi bohemici), okresu Orlické hory,
podokresu Králická hornatina.
Podle fytogeografického členění použitého pro Nadregionální a regionální ÚSES ČR (Culek a
kolektiv) leží řešené území na přechodu mezi bioregionem Šumperským (1.53) a
Orlickohorským (1.69).
Vyhodnocení výskytu rostlinných druhů a ohrožených společenstev bylo provedeno
na základě botanického mapování vyšších rostlin v období březen až červen 2004. V prostoru
sjezdové trati bylo použito dvou liniových transektů vedených v trase sjezdovky. Doplňková
data vně navržené trasy byla vyhodnocena pouze bodově, a to ve vztahu k ohroženým druhům
a společenstvům. Samostatně byly hodnoceny další části stavby. V soupisu druhů jsou
uvedeny jen druhy dominantní nebo významné.
Celá sjezdová trať je navržena do lesních ekosystémů. Potencionální přirozenou
vegetací pro toto území jsou květnaté bučiny. Ojediněle je zde zastoupena smrková bučina.
Pro tuto vegetaci je typické relativně chudé bylinné patro. Tato přirozená vegetace se však
v navržené trase téměř nevyskytuje. Zbytky suťových lesů v podobě vlhkých bučin s častější
příměsí jedle je cca 200 m severně od navržené trasy a z části zasahovala i do navržené
severní trasy sjezdovky. V těchto porostech bylo na několika místech nalezeno i několik
biologicky indikačních chráněných druhů. Jedná se např. o bleduli jarní (Leucojum vernum) a
kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). Jižně od navržené varianty se pak nalézají
bohaté porosty bledule jarní (Leucojum vernum) v horní třetině svahu, a to ve vzdálenosti cca
150 – 200 metrů od navržené trasy. Tyto porosty jsou soustředěny na místa svahovitých
praměnišť nebo k drobným vodotečím.
Dřeviny v trase sjezdovky i vně jsou totožné, jejich druhové zastoupení je však
rozdílné. Nejpočetněji se v porostu vyskytuje smrk ztepilý (Picea abies) s odhadem 85%
zastoupení. Věkově je zastoupen od 10 leté výsadby v pasekách ve spodní čtvrtině jižní části
trati, až po 80 až 90 leté porosty. Tyto nejstarší porosty jsou však v mnoha místech řídkého
zápoje a v horních 10% trati jsou pak pouze sporadické.
Buk lesní (Fagus silvatica) je druhou nejpočetnější dřevinou. Jeho zastoupení
v navržené trase je okolo 10%. Odhad stáří je od náletových jedinců (tohoročních semenáčků
až pětiletých) až po ojedinělé jedince ve věku 80 – 90 let. Nad vrcholovým ukončením
sjezdové trasy je pak zastoupení buku téměř 100%. Jedná se zde o porost nad lesní svážnicí
směrem k vysílači Čenkovice. Za jižním okrajem navržené trasy je pomístní zastoupení buku
vyšší, a to až 60%. (v menší suti pod křižovatkou lesních cest). Severněji od trasy je pak
zastoupení buku 30 – 40% po 3/4 délky svahu.
Lesní svážnice vedoucí od vrcholu Bukové hory jižním směrem. Vpravo je téměř
100% zastoupení bukového porostu, vlevo je navržena horní stanice lanové dráhy.
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Ostatní níže uvedené dřeviny jsou v navržené trase zastoupeny odhadem 5%.
Jedle bělokorá (Abies alba) je zde třetí nejpočetnější dřevinou, která se vyskytuje
roztroušeně v celé trase sjezdovky. Jsou zde jak tohoroční semenáčky, tak pomístně vysázené
a po většině zabezpečené exempláře i ojediněle cca šedesáti až sedmdesátileté stromy. Jedle
se však rozptýleně vyskytují i v ostatních porostech, ležících vně navržené trasy. V místech
navržené trasy jsou i jedinci poškození zvěří.
V nižší části Bukové hory se místy vyskytuje modřín opadavý (Larix decidua).
Pomístně po celém svahu roste javor klen (Acer pseudoplatanus). V okrajích pasek je
vysazeno několik exemplářů třešně ptačí (Cerasus avium), a to v okolí krmeliště pro zvěř
umístěného cca 250 metrů nad dojezdem (koncem) navržené trasy. Na světlejších místech se
sporadicky vyskytuje bříza (Betula sp.) a jeřáb obecný (Sorbus aucuparia). Ve spodní čtvrtině
navržené trasy je pak několik vzrostlých borovic vejmutovek (Pinus strobus) a bylo nalezeno
i několik přirozeně zmlazených jedinců ve stáří 2 – 6 let.
V horní čtvrtině navržené trasy, v řídkém listnatém porostu je pak bohatě zastoupena
brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus).
Bylinné patro je v celé navržené trase značně chudé. V těšné blízkosti vedení trasy je
obohaceno jen na prameništích. Náznak ruderální vegetace lze pak vidět u již výše
zmiňovaného krmeliště pro zvěř. K určitému zpestření přispívá ojediněle skupinově rostoucí
pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium).
V horní čtvrtině trasy převládá porost třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa), která
se však pomístně vyskytuje i níže v trase sjezdovky. Ve spodní části se v okrajích smrkového
porostu a na místech obohacených vyskytuje ostružiník (Rubus sp.). Ojediněle pak pomístně
roste ostružiník maliník (Rubus idaeus).
Druhově bohatší společenstvo se vyskytuje v okolí krmeliště. Je zde kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), pampeliška (Taraxacum sp.), pcháč (Cirsium sp.), pýr plazivý
(Agropyron repens).
Severně od tohoto místa je pak, již za hranicí vytyčené plochy prameniště s mokrýšem
střídavolistým (Chrysosplenium alternifolium), šťavelem lesním (Oxalis acetosella), řeřišnicí
trojlistou (Cardamine trifolia), netýkavkou velkokvětou (Impatiens noli-tangere) a několika
jedinci vraního oka čtyřlistého (Paris quadrifolia).
Zbytek navržené trasy je v bylinném patru chudý, bez výskytu zvláštně chráněných
druhů ve smyslu vyhlášky 395/92 Sb.
Bohaté bylinné patro je v prostoru dojezdu a míst s návrhem obslužných zařízení.
Opět se však nejedná o významné, ohrožené nebo chráněné společenstvo rostlin. Jedná se o
druhově bohatší louku s příměsí přisívaných druhů. Tato louka sahá až k obci Mlýnický Dvůr
a obdobné společenstvo se vyskytuje i na dalších sekaných loukách v širším okolí. Mezi
druhy dosévané z důvodu zvýšení výnosu patří především: jetel luční (Trifolium pratense),
jetel zvrhlý (Trifolium hybridum) a psárka luční (Alopecurum pratensis).
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V přechodovém společenstvu v okraji louky a lesa a louky a polní cesty rostou keřové
až stromové dřeviny: jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) – pouze 2 ex., hloh (Crataegus sp.) –
pouze jediný keř, topol osika (Populus tremula) – několik desítek náletových jedinců, vrba
jíva (Salix capres) – jen 4 keře, javor klen (Acer pseudoplatanus) – je zastoupen ve stáří do 20
let v okrajovém porostu lesa a kalina obecná (Viburnum opulus) – která je zde v několika
velkých keřích.
Bylinné patro je zde bohatší než v lesních biotopech a roste zde:
Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) - typická rostlina pro stanoviště mírně vlhkých luk.
Št'ovík kyselý (Rumex acetosa) - patří k druhům dokládajícím mírně vlhká stanoviště.
Št'ovík tupolistý (Rumex obtusifolius) - jeho výskyt i když řídký, dokládá hnojení a
obhospodařování tohoto území.
Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) - v přechodových biotopech dokládá tak přítomnost živin.
Mochna nátržník (Potentilla erecta) - ojediněle rostoucí druh.
Kuklík městský (Geum urbanum) - pouze v přechodovém ekotonu.
Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale) - bohatě zastoupena v lučním porostu.
Starček hajní (Senecio nemorensis) - v přechodovém biotopu.
Bojínek luční (Phleum pratense) - typický luční druh.
Lipnice luční (Poa pratensis) - druh lučních společenstev
Třeslice prostřední (Briza media) - druh indikující chudé půdy patří v dojezdové části
k nehojným druhům lučních travin.
Penízek rolní (Thlaspis arvense) - několik exemplářů na okraji vyježděné cesty v louce.
Ptačinec trávolistý (Stellaria graminea) - pouze v malé početnosti na okraji přechodového
společenstva.
Bolševník obecný (Heracleum sphondylium) - pouze několik jedinců.
Bolehlav plamatý (Conium maculatum) - roste hojně v přechodovém ekotonu.
Svízel povázka (Galium molugo) - v přechodovém biotopu.
Kopretina bílá (Chrysanthemum leucantemum) - několik desítek jedinců v louce.
Violka trojbarevná (Viola tricolor ssp.arvensis) - několik stovek v luční enklávě.
Zvonek rozkladitý (Campanula patula) - pouze několik jedinců.
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) - pouze ojediněle.
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) - řídce po celé ploše
Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) - ojediněle rostoucí v lučním porostu
Jitrocel větší (Plantago major) - zastoupen stejně jako druh předchozí.
Ze zjištěných druhů lze luční enklávy zařadit potencionálně ke společenstvu mírně
vlhkých pryskyřníkových luk, obohacených jak živinami,tak druhy při hospodářské činnosti.
Naopak touto činností došlo k vytěsnění druhů ohrožených a chráněných, které ve stejných
biotopech rostou.
V této ploše nebyl nalezen žádný chráněný druh ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., resp.
vyhlášky MŽP č.395/92 Sb. Stejně tak zde není biotop ohrožený nebo chráněný Evropskou
směrnicí.
Pro výstavbu vodní plochy byla vybrána plocha v Červené Vodě mezi místní částí
Mlýnický Dvůr a Bílá Voda v osadě Mlýnice. Původní plocha byla navržena cca 50 metrů
jižně od stávající vodní plochy. Tato plocha se však vyznačuje vysokou druhovou diverzitou.
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Jedná se o vlhkou pcháčovou louku v nivě potoka Březná se zastoupením dalších
vlhkomilných ohrožených druhů.
Z významných a indikačních druhů byly zjištěny:
Střemcha hroznatá (Padus racemosa) - pouze několik keřů při toku Březné.
Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens) - hojný druh v celé ploše.
Kuklík potoční (Geum rivale) - zjištěno několik desítek kusů.
Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris) - roztroušeně v celé ploše.
Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) - pouze skupinovitě v několika místech.
Kosatec žlutý (Iris pseudacarus)- nalezeno několik trsů při severním okraji louky.
Skřípina lesní (Scirpus silvaticus) - roste při severníma východním okraji lokality
Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) - pouze několik desítek exemplářů.
Rdesno hadí kořen (Bistorta major) - několik desítek kusů roste roztroušeně v celé ploše.
Pomněnka bahenní (Myosotis palustris) - roste ve vlhčí části území při severní straně.
Kostival lékařský (Symphytum officinale) - pouze několik desítek při břehovém porostu
Pcháč potoční (Cirsium rivulare) - roztroušeně v celé ploše.
Obdobně druhově bohatá a geobotanicky cenná je i luční enkláva severně od vodní
plochy a jižně od ruderálního stanoviště (zřejmě bývalá zavážka) a ČOV.
Luční stanoviště v těchto místech je významným biotopem pro uchování druhové
diverzity a pestrosti. Zároveň se jedná o území, kde je možná akumulace vody při vysokém
průtoku, aniž by došlo k ohrožení majetku, životů a došlo k vyšší ekonomické škodě.
Stav stávající vodní plochy je však z pohledu zadržení vody, jakož i výskytu druhů
značně neuspokojivý. Přímo zanesená vodní plocha je porostlá pouze několika dominantními
druhy, a to:
Rákos obecný (Phragmites australis ) - který roste na jižním a západním okraji plochy.
Zároveň jsou v něm ukládány drobné biologické odpady z blízkých staveb.
Orobinec širolistý (Typha latifolia) a orobinec úzkolistý (Typha angustifolia ) - porůstají
značnou část bývalé volné vodní hladiny.
Chrastice rákosovitá (Phallaris arundinacea) - je pouze omezeně v okrajových částech a
lemuje některé části vodní plochy.
Dřevinná skladba v nejbližším okolí navržené výstavby vodní plochy je druhově
chudá. Bohatší je jen v břehovém porostu na východním okraji území, kde je i výškově
rozčleněna až do stromového patra s olší lepkavou (Alnus glutinosa).
Z botanického hlediska nezasahuje trasa vodovodu od vodní nádrže ke sjezdovce do
ohrožených společenstev rostlin a v celé trase nebyl nalezen jediný zvláště chráněný druh ve
smyslu zákona č. 144/92 Sb. a vyhlášky č. 395/92 Sb.
Při terénním průzkumu nebyla nalezena bledule letní (Leucojum aestivum), jak bylo
před započetím prací avizováno, avšak jednalo se o bleduli jarní (Leucojum vernum). K
záměně došlo zřejmě opožděným kvetením v místech sut'ových prameništ', kde je chladnější
mikroklima a je tak fáze kvetení posunuta do počátku května. Bylo nalezeno několik desítek
větších trsů bledule jarní (Leucojum vernum) u drobných toků a prameniště v suťových
polích.
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Zoologické hodnocení
S ohledem na krátké období k možnosti hodnocení celého spektra zoologických
druhů, bylo přistoupeno pouze k hodnocení výskytu obratlovců a z bezobratlých jsou uvedeny
druhy, které byly zastiženy v období terénních průzkumů.
Celé sledované území patří zoogeograficky do provincie listnatých lesů. Při průzkumu
bylo zjištěno relativně malé množství druhů, což zcela koresponduje i s údaji udávanými pro
tyto nadmořské výšky, typ a stáří porostů.
Při hodnocení navržené trasy sjezdovky v lesních porostech a vzhledem k celoroční
neexistenci vodních ploch a toků v navržené trase nebyly zjištěni zástupci obojživelníků.
Obdobně lze v absenci větších bezlesých ploch vidět příčinu i chybějícím zástupců plazů.
Nejpočetnější skupinou obratlovců, zjištěných v navržené trase jsou ptáci (Aves). Je
však předem nutno uvést, že u druhů chráněných našimi právními předpisy nebo předpisy EU,
nebylo v navržené trase nalezeno hnízdiště.
Datel černý (Dryocopus martius) byl opakovaně zaznamenán ve střední části navržené
sjezdovky. Vzhledem k tomu, že je druhem uvedeným v příloze číslo I Směrnice Rady
č.79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „o ptácích"), byla ve vhodných
porostech a stromech (převážně buky v mýtním věku) věnována pozornost i hledání hnízdiště,
avšak neúspěšně. Hnízdiště lze velmi pravděpodobně předpokládat v severněji ležících
porostech.
Pěvuška modrá (Prunella modularis) byla zjištěna pouze v dolní části navržené trasy,
kde je jižní strana vedena u mladých pasekových porostů.
Kos černý (Turdus merula) byl zaznamenán v počtu 2 zpívajících samců. Hnízdo v navržené
trase nalezeno nebylo.
Budníček menší (Phylloscopus collybita) byl zjištěn jen v okrajovém lesním porostu v
dojezdové části navržené trasy.
Králíček obecný (Regulus regulus) byl zaznamenán v celé navržené trase.
Sýkora parukářka (Parus cristatus) byla zjištěna pouze na 2 místech v navržené trase
sjezdovky.
Sýkora uhelníček (Parus ater) byla zaznamenána v celé navržené trase v počtu 6
zpívajících samců.
Brhlík lesní (Sitta europaea) byl zaznamenán pouze na dvou místech v navržené trase,
a to tam, kde byl vyšší počet listnatých stromů.
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) byla zjištěna rozptýleně po celé navržené trase,
avšak v počtu 5 zpívajících samců. Nebylo nalezeno žádné hnízdo, a tak lze předpokládat, že
hnízdí v blízkostí navržené trasy. Je však druhem hojným v celém území.
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Čížek lesní (Carduelis spinus) byl zjištěn na několika místech v navržené trase.
Vzhledem k tomu, že se jedná o druh preferující jehličnaté porosty a dosahující vyrovnané
početnosti i v okolí navržené trasy, není jejím budováním ohrožen.
Ze savců byli zjištěni pouze dva zástupci vizuálně. Srnec obecný (Capreolus
capreolus), který však nemá přímý vztah k navržené trase sjezdovky a norník rudý
(Clethrionomyx glaereolus), který patří k hojnějším zástupcům drobných savců v celé trase
sjezdovky i mimo ní.
Myšice lesní (Apodemus flavicollis) byla zjištěna podle pobytových stop. Patří,
obdobně jako druh předešlý, k hojným zástupcům drobných savců v lesních biotopech jak v
trase sjezdovky, tak mimo ni.
Dojezdová část a občanská vybavenost je soustředěna na zatravněné plochy, které v
době průzkumu tvořila louka s příměsí kulturních druhů, jako je jetel růžák. V okrajích pak
přechází v porosty okoličnatých rostlin. Území je velmi vhodným biotopem pro zástupce
bezobratlých.
Saranče zelená (Omocestus viridulus) na lučních pozemcích se vyskytuje hojně.
Nepatří k druhům ohroženým ani chráněným.
Pěnodějka červená (Cercopis vulnerara) byla zjištěna pouze v několika jedincích v
přechodových společenstvech mezi loukou a porostem osik u polní cesty.
Čmelák (Bombus sp.) bylo zjištěno několik druhů, jako zaletující na kvetoucí rostliny,
avšak nebyla nalezena žádná zemní hnízda. Všichni čmeláci, resp. rod Bombus patří mezi
ohrožené druhy, dle vyhlášky 395/92 Sb.
Kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum) teplomilný druh rozšiřující svůj areál
výskytu.
Listokaz zahradní (Phyllopertha hortjeola) zjištěn jako hojný na vybraných rostlinách,
kde se zdržovalo až 10 jedinců.
Kovařík šedý (Adelocera murina) bylo nalezeno pouze několik jedinců, avšak patří k
druhům hojným.
Kovařík kovový (Selatosomus aeneus) byl nalezen pouze ve dvou jedincích, ale patří
k druhům hojným.
Slunéčko sedmitečné (Coccinella sepetemunctata) při terénním průzkumu bylo
nalezeno pouze dvakrát, avšak patří k druhům hojným v širším okolí.
V okrajových ekotopech pak byli zjištěni i ptáci. Ti ptáci, kteří se vyskytují v
přechodovém pásmu lesa luk jsou druhy hojnými pro tento typ a nadmořskou výšku a jsou to:
Budníček menší (Phylloscopus collybita) obývající keřové až stromové patro. Zjištěn pouze
ve dvou místech v širším okolí.
Sýkora modřinka (Parus caeruleus) s vylétlými mláďaty
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v okrajovém pásu stromu byla pozorována rodina
Červenka obecný (Erithacus rubecula) byl zaznamenán zpěv jednoho samce v keřovém
okraji.
Brávník (Turdus viscivorus) zaletoval za potravou na okraj louky.
V místě výstavby vodní nádrže mezi obcí Mlýnický Dvůr a Červená Voda - místní
částí Bílá Voda, osada Mlýnice, bylo zjištěno několik druhů ptáků, které mohou být
výstavbou přímo dotčeny, a to za předpokladu, že realizace výstavby navrhované nádrže bude
v místech současné vodní plochy. Jejich ohrožení lze však eliminovat obdobím výstavby,
resp. čištění a rekonstrukce, existující vodní plochy. Vzhledem k tomu, že se nejedná o druhy
chráněné ani ohrožené, ale naopak o druhy hojné, není tak jejich výskyt překážkou uvažované
realizace.
V rákosových porostech byly zjištěny pouze 3 druhy ptáků, a to:
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) který k hnízdění využívá okrajových míst se
suchým porostem rákosu, kopřivou a tužebníkem.
Rákosník obecný (Acrocepha/us scirpaceus) hnízdí v porostu mokrých rákosin v počtu 2 až 3
páry.
Strnad rákosní (Emberiza schoenobaenus) byl zde jen v počtu 2 zpívajících samců a obývá
rákosové porosty obou typů.
Při terénním průzkumu nebyl zjištěn žádný zástupce obojživelníků, ani plazů.
V nejbližším okolí, kde rostou stromy a keře, byly zjištěny další druhy ptáků:
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca), která zde i hnízdí.
Špaček obecný (Sturnus vulgaris), který zde nalézá v keřových vrbách příhodné nocoviště.
Kvíčala obecná (Tllrdus pilaris) hnízdící ojediněle na stromech podél vodoteče.
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) jen jako lovící na okolních loukách.
Kos černý (Turdus merula) a drozd zpěvný (Turdus philomelos) jsou druhy hnízdícími ve
vzrostlých keřích a stromech při okraji území.
Přivaděč vody z nádrže ke sjezdovce je realizován převážně přes intenzivní pole. V
tomto biotopu nebyly zjištěny žádné významné a chráněné druhy. Jedná se o území, kde
vyhledává potravu poštolka obecná (Falco tinunculus) a byl zde v letu zaznamenán skřivan
polní (Alauda arvensis).
Ze zoologického hlediska je posuzovaná varianta nejvhodnějším řešením z původně
několika navržených tras. Nezasahuje do biotopů, kde by bylo možné předpokládat vyšší
druhovou diverzitu, a to především bezobratlých (suťové stráně, prameniště, doupné a
rozpadavé stromy) jako by tomu bylo v případě návrhu trasy severněji.
Zjištěné druhy, tj. ptáci jsou mobilní organismy, které osídlí i sousední vhodné
biotopy. Naopak lze očekávat, že za určitých podmínek se některé části uvažované investice
stanou novým biotopem pro další druhy. Jedná se především o odlesněnou část sjezdovky po
část roku bez provozu a vodní plochu. Tato místa mohou druhům sloužit jako potravní
základna a jako biotop trvale využívaný.
Větší početnost druhu z řádu hmyzu v dojezdové části, je odrazem biotopu, kde bude
dojezd a další zařízení realizovány. Zde byly zjištěny i dva chráněné druhy rodu čmelák
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

- 72 -

Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a související zařízení

__________________________________________________________________________
(Bambus sp.) s potravním vztahem k tomuto místu. Realizací výstavby však nebude jejich
biotop ve větší míře narušen, resp. muže být i rozšířen, vzhledem k odlesnění v místech trasy
sjezdovky.
C. 2. 6. Ostatní složky životního prostředí
Ostatní složky životního prostředí v dotčeném území pravděpodobně nebudou
navrhovaným záměrem významně ovlivněny.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
D. 1. 1. Ovzduší
Etapa výstavby záměru
Zdrojem emisí v okolí areálu, u příjezdových komunikací a na ploše staveniště bude
provoz stavebních mechanismů na staveništi a obslužná nákladní automobilová doprava na
příjezdových komunikacích. Bude se jednat o polutanty emitované z motorů při spalování
paliva (především emise oxidů dusíku, dále emise oxidu uhelnatého, aromatických
uhlovodíků, polycyklických aromatických uhlovodíků, pevných částic).
Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy
není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provozem
mechanismů a obslužné dopravy. S ohledem na rozsah a charakter stavby lze předpokládat, že
budou nízké. Proto nebyla etapa výstavby v rozptylové studii hodnocena. Podrobný
technologický postup provádění stavebních prací bude vypracován před zahájením vlastní
stavební činnosti a bude odvislý od možností dodavatele. Množství emisí také závisí zejména
na typu spalovacího motoru a na jeho technickém stavu.
Doprava stavebního materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů po
stávajících komunikacích. Stavební činnost bude probíhat pouze v denní době od 7 do 21
hodin. Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky (při
výkopových pracích, ze skladování sypkých materiálů, atd.). Nejprašnější stavební práce
budou realizovány v krátkém časovém úseku a produkované emise budou závislé na
aktuálních povětrnostních podmínkách, vlhkosti vzduchu a půdy, síle a směru větru. Prašnost
bude také odvislá od realizace opatření k omezování prašnosti, proto musí být dodržována
následující opatření:


Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů
prašnosti.



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



Zabezpečit náklad na automobilech proti úsypům a před výjezdem z areálu stavby řádně
očistit vozidla.



Provádět pravidelné čištění vozovky a v případě sucha kropení.



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


Plošným zdrojem emisí bude plocha staveniště a prostor stání nákladních vozidel.



Liniovými zdroji emisí budou komunikace sloužící jako příjezdové, resp. odjezdové trasy.

Lze předpokládat, že výstavba záměru vyvolá mírný imisní příspěvek ke stávajícímu
pozadí. Jedná se o vliv krátkodobý, dočasný – po dobu výstavby. Investor plánuje realizaci
stavby v období březen – říjen 2007.
Etapa provozu záměru
Hodnocení vlivů na ovzduší vychází z modelových výpočtů rozptylové studie
nejvyšších a průměrných ročních imisních koncentrací vybraných znečišťujících látek ze
zdrojů, které vzniknou během provozu záměru.
Výpočty maximálních i průměrných ročních koncentrací byly provedeny podle
metodiky SYMOS´97. Nejprve byl proveden výpočet v husté geometrické síti referenčních
bodů a to pro výšku 1,5 m. Parametry sítě byly zvoleny tak, aby síť pokrývala obytnou
zástavbu v okolí posuzovaného záměru. Grafická prezentace byla zpracována formou izolinií
(viz. příloha č. 5 rozptylové studie). Z tohoto grafického znázornění je patrný rozsah
ovlivněného území i předpokládané intenzity znečištění ovzduší.
Pro potřeby výpočtu bylo zvoleno 10 referenčních bodů tak, aby reprezentovaly
nejbližší obytnou zástavbu a zároveň vystihovaly i maximální hladinu znečištění
v jednotlivých obcích či jejích částech. Výpočet byl realizován pro krátkodobé maximální i
průměrné roční imisní koncentrace posuzovaných látek, zvolená výška pro výpočet byla ve
výšce střešní římsy vybraných objektů. Referenční body 8, 9, 10 byly zvoleny v oblasti
plánované výstavby. Z důvodu neznámé výšky budoucích objektů byly pro každý
z referenčních bodů zvoleny tři výšky h 2,5; 5 a 7 m.
Rozptylová studie byla uvažována pro tyto znečišťující látky: benzo(a)pyren, benzen,
NO2, NOx, PM10.
V době zpracování oznámení nebylo dosud rozhodnuto o způsobu vytápění objektu
občanského vybavení a technického zázemí. Investor uvažuje o vytápění kogenerační
jednotkou na výrobu elektrické energie a tepla spolu s tepelnými čerpadly nebo kotlem na
zemní plyn. Proto byla rozptylová studie zpracována na nejhorší variantu, což je v našem
případě vytápění pomocí kotle na zemní plyn.


Bodovým zdrojem emisí bude provoz kotle k vytápění objektu občanského vybavení a
technického zázemí.Dle zákona č. 86/2002 Sb. § 4 odst. 5 se jedná o střední zdroj
znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW včetně.



Plošným zdrojem emisí bude provoz dvou parkovišť, parkoviště s celoročním provozem a
parkoviště se zimním provozem, s celkovou kapacitou 294 parkovacích míst a provoz
jedné sněžné rolby na úpravu sjezdové tratě. Výsledné hmotnostní toky znečišťujících
látek, které vzniknou používáním sněžné rolby byly natolik nízké, že nebyly do celkového
hmotnostního toku jednotlivých plošných zdrojů uvažovány.
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 Liniovým zdrojem emisí bude automobilová doprava na silnici I/11 Hradec Králové –
Žamberk – Šumperk a komunikaci vedoucí z obce Mlýnický Dvůr do areálu Skiparku.
Parkoviště se zimním provozem bude mimo lyžařskou sezónu využíváno pro letní
atrakce (př. horská kola, atd.). Z těchto důvodů bylo nutné počítat imisní koncentrace
znečišťujících látek zvlášť pro letní a zimní sezónu. Z důvodu rozdílného množství průjezdů
v letní a zimní sezóně bylo nutné počítat imisní koncentrace znečišťujících látek zvlášť pro
obě sezóny. Příspěvek k imisní koncentraci znečišťujících látek v zimní sezóně je uveden
v následující tabulce.

Tabulka č. 32: Příspěvek k imisní koncentraci znečišťujících látek – zimní sezóna
Ref.
bod

BaP [ng/m3]

Benzen [µg/m3]

NO2 [µg/m3]

NOX [µg/m3]

PM10 [µg/m3]

Cr

cmax

cr

cmax

cr

cmax

cr

cmax

cr

Cd

1

0,0000037

0,00023

0,0025

0,154

0,048

2,84

0,43

26,24

0,0023

0,15

2

0,0000036

0,00023

0,0024

0,152

0,046

2,82

0,41

25,82

0,0022

0,15

3

0,0000058

0,00024

0,0039

0,167

0,070

3,02

0,65

28,56

0,0037

0,16

4

0,0000040

0,00016

0,0026

0,108

0,047

1,96

0,42

18,51

0,0024

0,11

5

0,0000035

0,00012

0,0023

0,083

0,042

1,33

0,38

12,76

0,0021

0,07

6

0,0000020

0,00021

0,0013

0,136

0,022

2,56

0,18

22,02

0,0011

0,13

7

0,0000008

0,00005

0,0005

0,024

0,005

0,57

0,03

4,13

0,0002

0,02

8a

0,0000009

0,00006

0,0005

0,035

0,009

0,74

0,06

6,05

0,0004

0,03

8b

0,0000009

0,00006

0,0005

0,035

0,009

0,74

0,06

6,05

0,0004

0,03

8c

0,0000009

0,00006

0,0005

0,035

0,009

0,74

0,06

6,05

0,0004

0,03

9a

0,0000011

0,00005

0,0006

0,032

0,008

0,67

0,06

5,55

0,0004

0,03

9b

0,0000011

0,00005

0,0006

0,032

0,008

0,67

0,06

5,55

0,0004

0,03

9c

0,0000011

0,00005

0,0006

0,033

0,008

0,67

0,06

5,55

0,0004

0,03

10a

0,0000016

0,00009

0,0010

0,060

0,018

1,16

0,14

10,27

0,0008

0,06

10b

0,0000016

0,00009

0,0010

0,060

0,018

1,15

0,14

10,27

0,0008

0,06

10c

0,0000016

0,00009

0,0010

0,060

0,018

1,15

0,14

10,27

0,0008

0,06

Limit

1

nest.

5

nest.

40

200

30

nest.

40

50

3

3

cr............příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťující látky v ng/m , µg/m
cmax……maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím znečišťující látky v ng/m3, µg/m3
cd……..příspěvek k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím znečišťující látky v µg/m3

Příspěvek k imisní koncentraci znečišťujících látek v letní sezóně je uveden
v následující tabulce.
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Tabulka č. 33: Příspěvek k imisní koncentraci znečišťujících látek – letní sezóna
Ref.
bod

BaP [ng/m3]

Benzen [µg/m3]

NO2 [µg/m3]

NOX [µg/m3]

PM10 [µg/m3]

cr

cmax

cr

cmax

cr

cmax

cr

cmax

cr

Cd

1

0,0000009

0,000055

0,00069

0,044

0,018

0,86

0,16

7,89

0,00070

0,044

2

0,0000008

0,000054

0,00068

0,043

0,017

0,85

0,15

7,77

0,00068

0,044

3

0,0000014

0,000059

0,00110

0,047

0,024

0,91

0,21

8,56

0,00112

0,048

4

0,0000009

0,000038

0,00074

0,031

0,017

0,59

0,15

5,54

0,00075

0,031

5

0,0000008

0,000029

0,00064

0,023

0,015

0,46

0,13

4,26

0,00066

0,024

6

0,0000005

0,000048

0,00037

0,038

0,011

0,86

0,09

7,37

0,00038

0,039

7

0,0000002

0,000009

0,00013

0,007

0,005

0,28

0,04

1,45

0,00014

0,007

8a

0,0000002

0,000013

0,00015

0,010

0,006

0,29

0,04

1,81

0,00016

0,010

8b

0,0000002

0,000013

0,00015

0,010

0,006

0,29

0,04

1,81

0,00015

0,010

8c

0,0000002

0,000012

0,00015

0,010

0,006

0,29

0,04

1,81

0,00015

0,010

9a

0,0000002

0,000011

0,00018

0,009

0,007

0,29

0,05

1,66

0,00019

0,009

9b

0,0000002

0,000011

0,00018

0,009

0,007

0,29

0,05

1,66

0,00019

0,009

9c

0,0000002

0,000012

0,00018

0,009

0,007

0,29

0,05

1,72

0,00019

0,010

10a

0,0000003

0,000021

0,00027

0,017

0,008

0,35

0,06

3,07

0,00028

0,017

10b

0,0000003

0,000021

0,00027

0,017

0,008

0,35

0,06

3,07

0,00028

0,017

10c

0,0000003

0,000021

0,00027

0,017

0,008

0,35

0,06

3,07

0,00028

0,017

Limit

1

nest.

5

nest.

40

200

30

nest.

40

50

3

3

cr............příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťující látky v ng/m , µg/m
cmax……maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím znečišťující látky v ng/m3, µg/m3
cd……..příspěvek k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím znečišťující látky v µg/m3

K výsledným příspěvkům imisní koncentrace znečišťujících látek byly připočteny tyto
hodnoty pozadí:


Průměrné roční imisní koncentrace BaP…0,3 ng/m3



Průměrné roční imisní koncentrace benzenu…0,43 µg/m3



Průměrné roční imisní koncentrace NO2…5 µg/m3



Maximální hodinové imisní koncentrace NO2…20,1 µg/m3



Průměrné roční imisní koncentrace NOx…15,0 µg/m3



Průměrné roční imisní koncentrace PM10…26,6 µg/m3
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Maximální 24-hodinové koncentrace PM10…66,0 µg/m3

Výsledná imisní koncentrace znečišťujících látek po přičtení hodnot pozaďového
měření pro zimní sezónu je uvedena v následující tabulce.

Tabulka č. 34: Výsledná imisní koncentrace znečišťujících látek – zimní sezóna
Ref.
bod

BaP [ng/m3]

Benzen [µg/m3]

NO2 [µg/m3]

NOX [µg/m3]

PM10 [µg/m3]

cr

cmax

cr

cmax

cr

cmax

cr

cmax

cr

Cd

1

0,300004

-

0,4325

-

5,048

22,94

15,43

-

26,6023

66,15

2

0,300004

-

0,4324

-

5,046

22,92

15,41

-

26,6022

66,15

3

0,300006

-

0,4339

-

5,070

23,12

15,65

-

26,6037

66,16

4

0,300004

-

0,4326

-

5,047

22,06

15,42

-

26,6024

66,11

5

0,300004

-

0,4323

-

5,042

21,43

15,38

-

26,6021

66,07

6

0,300002

-

0,4313

-

5,022

22,66

15,18

-

26,6011

66,13

7

0,300001

-

0,4305

-

5,005

20,67

15,03

-

26,6002

66,02

8a

0,300001

-

0,4305

-

5,009

20,84

15,06

-

26,6004

66,03

8b

0,300001

-

0,4305

-

5,009

20,84

15,06

-

26,6004

66,03

8c

0,300001

-

0,4305

-

5,009

20,84

15,06

-

26,6004

66,03

9a

0,300001

-

0,4306

-

5,008

20,77

15,06

-

26,6004

66,03

9b

0,300001

-

0,4306

-

5,008

20,77

15,06

-

26,6004

66,03

9c

0,300001

-

0,4306

-

5,008

20,77

15,06

-

26,6004

66,03

10a

0,300002

-

0,431

-

5,018

21,26

15,14

-

26,6008

66,06

10b

0,300002

-

0,431

-

5,018

21,25

15,14

-

26,6008

66,06

10c

0,300002

-

0,431

-

5,018

21,25

15,14

-

26,6008

66,06

Limit

1

nest.

5

nest.

40

200

30

nest.

40

50

3

3

cr............výsledná průměrná roční imisní koncentrace znečišťující látky v ng/m , µg/m
cmax…… výsledná maximální hodnota hodinových imisních koncentrací znečišťující látky v ng/m3, µg/m3
cd……..výsledná maximální 24-hodinová imisní koncentrace znečišťující látky v µg/m3

Výsledná imisní koncentrace znečišťujících látek po přičtení hodnot pozaďového
měření pro letní sezónu je uvedena v následující tabulce.
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Tabulka č. 35: Výsledná imisní koncentrace znečišťujících látek – letní sezóna
Ref.
bod

BaP [ng/m3]

Benzen [µg/m3]

NO2 [µg/m3]

NOX [µg/m3]

PM10 [µg/m3]

cr

cmax

cr

cmax

cr

cmax

cr

cmax

cr

Cd

1

0,300001

-

0,43069

-

5,018

20,96

15,16

-

26,6007

66,044

2

0,300001

-

0,43068

-

5,017

20,95

15,15

-

26,60068

66,044

3

0,300001

-

0,4311

-

5,024

21,01

15,21

-

26,60112

66,048

4

0,300001

-

0,43074

-

5,017

20,69

15,15

-

26,60075

66,031

5

0,300001

-

0,43064

-

5,015

20,56

15,13

-

26,60066

66,024

6

0,300001

-

0,43037

-

5,011

20,96

15,09

-

26,60038

66,039

7

0,3

-

0,43013

-

5,005

20,38

15,04

-

26,60014

66,007

8a

0,3

-

0,43015

-

5,006

20,39

15,04

-

26,60016

66,01

8b

0,3

-

0,43015

-

5,006

20,39

15,04

-

26,60015

66,01

8c

0,3

-

0,43015

-

5,006

20,39

15,04

-

26,60015

66,01

9a

0,3

-

0,43018

-

5,007

20,39

15,05

-

26,60019

66,009

9b

0,3

-

0,43018

-

5,007

20,39

15,05

-

26,60019

66,009

9c

0,3

-

0,43018

-

5,007

20,39

15,05

-

26,60019

66,01

10a

0,3

-

0,43027

-

5,008

20,45

15,06

-

26,60028

66,017

10b

0,3

-

0,43027

-

5,008

20,45

15,06

-

26,60028

66,017

10c

0,3

-

0,43027

-

5,008

20,45

15,06

-

26,60028

66,017

Limit

1

nest.

5

nest.

40

200

30

nest.

40

50

3

3

cr............výsledná průměrná roční imisní koncentrace znečišťující látky v ng/m , µg/m
cmax…… výsledná maximální hodnota hodinových imisních koncentrací znečišťující látky v ng/m3, µg/m3
cd……..výsledná maximální 24-hodinová imisní koncentrace znečišťující látky v µg/m3

Vyhodnocení


Zimní sezóna

Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzo(a)pyrenu
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,0000008 do 0,0000058 ng/m3. Po přičtení
pozaďové koncentrace 0,3 ng/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 0,3000058 ng/m3.
Nejvyšší koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren je 1 ng/m3.
Vypočtené
příspěvky
k maximálním hodinovým imisním koncentracím
benzo(a)pyrenu v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,00005 do 0,00024 ng/m3.
Nejvyšší koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
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Hodnota hodinového imisního limitu pro benzo(a)pyren není stanovena.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,0005 do 0,0039 µg/m3. Po přičtení
pozaďové koncentrace 0,43 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 0,4339 µg/m3.
Nejvyšší koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota ročního imisního limitu pro benzen je 5 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím benzenu
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,024 do 0,167 µg/m3. Nejvyšší koncentrace
se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro benzen není stanovena.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 v referenčních
bodech se pohybují v rozmezí od 0,05 do 0,07 µg/m3. Po přičtení pozaďové koncentrace
5
µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 5,07 µg/m3. Nejvyšší koncentrace se
nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota ročního imisního limitu pro NO2 je 40 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,57 do 3,02 µg/m3. Po přičtení pozaďové
koncentrace 20,1 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 23,12 µg/m3. Nejvyšší
koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 je 200 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NOx v referenčních
bodech se pohybují v rozmezí od 0,03 do 0,65 µg/m3. Po přičtení pozaďové koncentrace
15 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 15,65 µg/m3. Nejvyšší koncentrace se
nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota ročního imisního limitu pro NOx je 30 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NOx
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 4,13 do 28,56 µg/m3. Po přičtení pozaďové
koncentrace 20,1 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 48,66 µg/m3. Nejvyšší
koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro NOx není stanovena.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM10
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,0002 do 0,0037 µg/m3. Po přičtení
pozaďové koncentrace 26,6 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 26,6037 µg/m3.
Nejvyšší koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
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Hodnota ročního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,02 do 0,16 µg/m3. Po přičtení pozaďové
koncentrace 66 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 66,16 µg/m3. Nejvyšší
koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3.



Letní sezóna

Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzo(a)pyrenu
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,0000002 do 0,0000014 ng/m3. Po přičtení
pozaďové koncentrace 0,3 ng/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 0,3000014 ng/m3.
Nejvyšší koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren je 1 ng/m3.
Vypočtené
příspěvky
k maximálním hodinovým imisním koncentracím
benzo(a)pyrenu v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,000009 do 0,000059
ng/m3. Nejvyšší koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro benzo(a)pyren není stanovena.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,00013 do 0,0011 µg/m3. Po přičtení
pozaďové koncentrace 0,43 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 0,4311 µg/m3.
Nejvyšší koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota ročního imisního limitu pro benzen je 5 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím benzenu
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,007 do 0,047 µg/m3. Nejvyšší koncentrace
se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro benzen není stanovena.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 v referenčních
bodech se pohybují v rozmezí od 0,005 do 0,024 µg/m3. Po přičtení pozaďové koncentrace 5
µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 5,024 µg/m3. Nejvyšší koncentrace se
nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota ročního imisního limitu pro NO2 je 40 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,28 do 0,91 µg/m3. Po přičtení pozaďové
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koncentrace 20,1 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 21,01 µg/m3. Nejvyšší
koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 je 200 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NOx v referenčních
bodech se pohybují v rozmezí od 0,04 do 0,21 µg/m3. Po přičtení pozaďové koncentrace
15 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 15,21 µg/m3. Nejvyšší koncentrace se
nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota ročního imisního limitu pro NOx je 30 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NOx
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 1,45 do 8,56 µg/m3. Nejvyšší koncentrace se
nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro NOx není stanovena.
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM10
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,00014 do 0,00112 µg/m3. Po přičtení
pozaďové koncentrace 26,6 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 26,60112
µg/m3. Nejvyšší koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota ročního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3.
Vypočtené příspěvky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
v referenčních bodech se pohybují v rozmezí od 0,007 do 0,048 µg/m3. Po přičtení pozaďové
koncentrace 66 µg/m3 nepřesáhne výsledná koncentrace hodnotu 66,048 µg/m3 . Nejvyšší
koncentrace se nachází v referenčním bodě č. 3.
Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3.
Pro případ výpadku elektrické energie či jiné poruchy bude k dispozici nouzový
pohon sedačkové lanovky pomocí dieslového motoru. Nouzový pohon bude sloužit pouze pro
krátkodobý provoz pro vyprázdnění obsazených vozů v případě poruchy. Do chodu bude
motor uváděn pouze při pravidelných revizích (1 x týdně, průměrná doba spuštění motoru je
odhadována na 3 – 5 minut.)
Záměr nebude významným zdrojem světelného znečištění. Osvětlení trasy sedačkové
lanovky a sjezdovky bude provedeno pomocí reflektorů na samostatných sloupcích.
Reflektory budou směrovány ve směru jízdy. Osvětlení bude časově omezeno – ročním
obdobím (pouze v lyžařské sezóně) a časovým intervalem (omezený počet hodin).
Instalovaná zařízení a objekty nebudou emitovat pachové látky.
Záměr nebude mít významný vliv na ovzduší a klima v dotčené lokalitě.
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D. 1. 2. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Navrhovaný areál neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. CHOPAV
Žamberk – Králíky je vzdáleno cca 2,6 km severovýchodně od obce Mlýnický Dvůr.
V prostoru se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně Mlýnický Dvůr.
Sjezdová trať ve své nejspodnější části na okraji lesa zasahuje do výše uvedeného pásma na
ploše cca 0,33 ha.
Pro potřeby návštěvníků, zaměstnanců (voda k pití a hygienickým účelům) a
restauračního personálu areálu bude podle zkušenosti zpracovatele odebráno ročně celkem
12 060 m3 vody.
K realizaci záměru se vyjádřila společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. kladně (viz. příloha oznámení č. 11), za podmínky pokrytí potřeby pitné vody
z vodovodu Červená Voda – Mlýnice a dále z důvodu uvažované rekonstrukce příjezdové
komunikace od železniční zastávky je nutno provést rekonstrukci stávající vodovodní sítě
v Mlýnickém Dvoře včetně vodovodních přípojek.
Při provozu záměru budou vznikat splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody ze
střech objektů. Odpadní vody splaškového charakteru budou vznikat v sociálním zařízení,
WC, sprchách pro návštěvníky a zaměstnance a provozem restauračního zařízení.
Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do navržené zabezpečené betonové jímky
o objemu cca 240 m3. Tato jímka bude umístěna v lyžařském areálu mezi budovou
občanského vybavení a technického zázemí a parkovištěm. Jímka bude pravidelně, dle
potřeby vyvážena (dle předpokladu při maximální kapacitě provozu areálu cca 1 x týdně) a
odpadní vody likvidovány na příslušné ČOV. Odpadní vody z navržené kuchyně budou
předčištěny v odlučovači tuků. Odlučovač tuků bude umístěn mimo budovu, odtokové potrubí
bude napojeno na navrženou jímku.
Produkce splaškových odpadních vod bude řádově shodná se spotřebou pitné vody.
Množství odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou (technologických odpadních
vod) a splaškových odpadních vod nelze v současné době objektivně určit.
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být splněny limity dané
kanalizačním řádem. Dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu a dle platné legislativy
bude prováděn rozbor kvality vypouštěných odpadních vod.
Dešťové vody z parkovacích a zpevněných ploch s možností kontaminace ropnými
látkami budou před vypuštěním do vsakovacího příkopu předčištěny v sestavě ORL se
sorpčním filtrem.
Dále je v lyžařském areálu využívána technologická voda pro provoz systému
zasněžování. Zdrojem vody bude vodní tok Březná, jehož vody budou čerpány do stávající
malé vodní nádrže s předpokládaným objemem 4 000 m3. Odběrní objekt bude projektově
navržen a stavebně konstruován tak, aby bylo technicky zaručeno zachování minimálního
zůstatkového průtoku 109 l . s-1. v korytě pod odběrným zařízením a odběr v případě poklesu
průtoku vody na toto minimum znemožněn. Parametry čerpadla: Q = 5 –25 l/s, H = 10 m.
V čerpací šachtě bude nutné druhé čerpadlo pro přečerpávání naakumulované vody do čerpací
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šachty č. 2 u navrženého provozního objektu. Výtlačné potrubí z čerpací šachty č. 1 je
navrženo DN 200, délky 1485 m. Parametry čerpadla Q = 30 l/s, H = 120 m.
Z čerpací šachty č. 2 bude výtlačné potrubí DN 200 vedeno v kraji navržené
sjezdovky. Délka výtlaku z čerpací šachty č. 2 je 1670 m. Výtlak je navržen s dimenzí DN
200 mm.
Na trase sjezdovky bude osazeno cca 24 zasněžovacích hydrantů pro napojení
přenosných zasněžovacích děl, což umožní rovnoměrné zasněžování celé sjezdové tratě.
Vzhledem ke značnému převýšení bude v čerpací šachtě 2 osazeno speciální vysokotlaké
čerpadlo. Parametry čerpadla: Q = 30 l.s-1, H = 590 m.
Jako rezervní zdroj vody je navrženo vybudování malé vodní nádrže na stávajícím
bezejmenném potoce asi 400 m pod spodní stanicí lanovky, jehož vydatnost je odhadnuta na
cca 3 – 6 l/s. Nádrž bude napouštěna tímto potokem a v jarních měsících bude akumulovat
vody z tání sněhu na sjezdovce. Předpokládaný objem této nádrže by se měl pohybovat mezi
60 000 – 100 000 m3. V nejnižší části navržené nádrže bude umístěn šachtový odběrný objekt
vystrojený čerpadlem s parametry Q = 30 l/s, H = 70 m. Výtlak z malé vodní nádrže do
čerpací šachty 2 je navržen DN 200, délky 830 m.
Podrobnější popis technologie zasněžování je uveden v kapitole B.2.2. (Odběr a
spotřeba vody)
Při realizaci souboru staveb jsou dodavatelé povinni zabezpečit, aby z používaných
mechanismů neunikaly ropné látky do vodních toků. Nakládání s látkami ohrožujícími jakost
nebo zdravotní nezávadnost vod během výstavby i provozu záměru musí respektovat ochranu
jakosti povrchových a podzemních vod v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách,
v platném znění. Látky škodlivé vodám musí být řádně zabezpečeny.
Se všemi odpady vznikajícími v době výstavby i provozu záměru bude nakládáno
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami.
Sjezdová trať přechází jedinou vodoteč na okraji lesa ve svém nejspodnějším úseku a
proto bude nutné zatrubnění v délce 100 m.
Potenciální ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod (a také půdy a
geologického podloží) je spojeno s pohybem stavebních mechanismů při výstavbě záměru a
dále také se skladováním a nakládáním s materiály, odpady a látkami škodlivým vodám.
Proto je třeba před prováděním stavby specifikovat všechny prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám (v souladu s platnou legislativou
odpadového hospodářství a ochrany vod). S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze
v místech k tomu určených, která jsou dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod
povrchových nebo podzemních. Během stavby budou v objektu občanského vybavení a
technického zázemí umístěny prostředky pro likvidaci případných úniků látek závadných
vodám.
Riziko pro kvalitu vod v dotčené lokalitě představují případné náhodné úkapy nebo
úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) z provozu stavební a zemní
mechanizace. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na nezpevněných plochách
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budou v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením
prací v těchto prostorech. V případě znečištění vozovek jsou dodavatelé povinni je uvést do
původního stavu.
Postup v případě náhodného úniku ropných nebo jiných závadných látek řeší kapitola
č. B III. 5 (Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií). Pokud by došlo
k náhodným únikům, použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby
bylo zabráněno ohrožení povrchových nebo podzemních vod.
V areálu (na zpevněné oplocené ploše) bude umístěn typový dvouplášťový zásobník
na motorovou naftu o objemu maximálně 6 000 l. Nafta bude sloužit k provozu techniky na
úpravu tratí lyžařského areálu (rolby). Plnění nádrže naftou bude probíhat z cisternového
automobilu pomocí čerpadla. Doplňování pohonných hmot bude realizováno pouze na
vyhrazené zpevněné ploše u zásobníku. Tato plocha bude zabezpečena tak, aby v případě
náhodného úniku závadných látek nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevněných
ploch. Obsluhu výdejního stojanu bude provádět pouze pověřená osoba, obeznámená
s provozním řádem. V době čerpání pohonných hmot se tato osoba nesmí od nádrže vzdálit.
Nádrž i stáčecí místa budou řešena dle ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami –
objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
Dále bude v převodových skříních obsažen převodový olej. Potřebné množství je
závislé na typu zařízení, které není v současné době známo. Bude používán převodový olej
doporučený dodavatelem zařízení a bude pravidelně obměňovány. Výměna převodového
oleje bude zajišťována servisní organizací. Odčerpání náplně bude prováděno tak, aby při
náhodném úniku nemohlo dojít ke kontaminaci okolí (plocha pod převodovou skříní bude
realizována jako zpevněná, převodová skříň bude při výměně náplně podložena záchytnou
plechovou vanou).
Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a přípravky a odpady, které lze dle
zákona č. 254/01 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění označit jako
nebezpečné závadné látky, je provozovatel povinen učinit odpovídající opatření, aby závadné
látky nevnikly do povrchových či podzemních vod. Postup v případě náhodného úniku
závadných látek a opatření pro předcházení haváriím jsou uvedena v kapitole č. B III. 5
(Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií).
Veškerá zařízení, v nichž se budou používat, zachycovat, skladovat, zpracovávat nebo
dopravovat závadné látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo
zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Používané instalace a technologická zařízení
se budou pravidelně kontrolovat a udržovat v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné
legislativy.
Při respektování navržených podmínek, provedení technického zabezpečení a
správném postupu nakládání se závadnými látkami lze předpokládat, že běžným provozem
lyžařského areálu nebude ovlivněna kvalita podzemní ani povrchové vody.
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S ohledem na charakter záměru se nepředpokládají žádné významné změny
hydrologických a hydrogeologických charakteristik. V inundačním území Q100 vodního toku
Březná stavba nezhorší stávající odtokové poměry ani průběh případné povodně.
V dalším stupni přípravných projektových prací bude realizace záměru projednána
s Povodím Moravy, s.p. a jeho vyjádření bude podkladem ke vydání stanoviska příslušného
vodoprávního úřadu a pro vydání stavebního povolení.
D. 1. 3. Vlivy na půdu
Zábor půdy
Nová sjezdová trať, lanovka a související zařízení budou umístěny v katastrálním
území Bílá Voda, Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický Dvůr a Čenkovice. Záměr si vyžádá
nový zábor půdy a potřebu vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL. Jedná se převážně o lesy
hospodářské, na nejvíce exponovaných místech pod vrcholem Bukové hory pak jde o lesy
zvláštního určení. Přehled zájmových parcel je uveden v kapitole č. B.II.1.(Zábor půdy).
Celkové trvalé vynětí ze ZPF bude 10,04 ha. Pozemky v katastrálním území Mlýnický
Dvůr jsou klasifikovány do I. (kód BPEJ 8.34.21 a 8.34.41) a V. (kód BPEJ 8.67.01) třídy
ochrany zemědělské půdy. Pozemky v katastrálním území Mlýnice jsou klasifikovány do V.
třídy ochrany zemědělské půdy (kód BPEJ 8.72.01).
Při realizaci souboru staveb se předpokládá vyrovnaná bilance zemin, není tedy
navrhována mezideponie ani deponie zeminy kromě mezideponie ornice v jižní části
staveniště nástupního areálu a východně staveniště zdroje vody pro zasněžování (II. etapy).
V souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů je nutné požádat o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených
pozemků ze ZPF.
Realizací stavebních objektů záměru budou dotčeny pozemky do 50 m od okraje lesa.
Investor bude žádat příslušný správní orgán dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o souhlas se záměrem
a bude žádat o dočasné odnětí pozemků plnění funkce lesů.
Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí vydal vyjádření o souhlasu k vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (č.j.
7317/2005/ŽP/JO/221.1.3 ze dne 22. listopadu 2005) - viz. příloha č. 11 oznámení. Minimální
vzdálenost jednotlivých stavebních objektů (S3, S5, S13 a S14) od okraje PUPFL se
nestanovuje a tyto mohou být realizovány až po okraj PUPFL na parcelách č. 170, 201, 205 a
206 v k. ú. Mlýnický Dvůr. Při realizaci stavebních objektů je nutné dbát základních
povinností k ochraně PUPFL uvedených v § 13 a § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
v platném znění.
Celkový zábor lesních pozemků (resp. PUPFL) bude 8,47 ha.
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Podrobný výpis záboru půdy je popsán v kapitole B.II.1. (Zábor půdy) v tabulkách č.2
a 3.
Znečištění půdy
Problematika možného znečištění půdy během realizace záměru stejně jako vod
souvisí především s vlastní výstavbou, při používání potřebné stavební techniky (nákladních
aut, zemních a nakládacích strojů) a v procesu nakládání a likvidace nevyužitých stavebních
materiálů a odpadů z procesu výstavby. Při realizaci souboru staveb jsou dodavatelé povinni
zabezpečit, aby z používaných mechanismů neunikaly ropné látky do vodních toků.
V době provozu záměru by mohly závadné látky potenciálně unikat při porušení
celistvosti nádrže na skladování motorové nafty a převodových skříní, při nesprávné
manipulaci s pohonnými hmotami a výměně převodových olejů v převodových skříních.
Riziko lokálního znečištění životního prostředí by tedy představoval případ mimořádné
události (v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru, při nevhodné organizaci,
nekázni apod.).
V případě náhodných úkapů pohonných hmot a jiných závadných látek bude
kontaminovaná zemina ihned odstraněna z terénu, shromážděna v uzavřené nepropustné
nádobě a odvezena na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. Podrobněji je tato
problematika řešena v kapitole B. III. 5. (Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek
a technologií).
Při dodržení navržených opatření je riziko negativního vlivu výstavby i provozu
záměru na znečištění půdy minimální.
Vliv na erozi půdy
V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné míře všechna dostupná
opatření zabraňující erozi půdy. Zásahy do terénu při stavbě podpěr lanovky omezit na co
nejmenší plochu. Odkryté plochy budou rekultivovány a osázeny co možná nejrychleji, aby
nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti a splachům půdy.
D. 1. 4. Vlivy na horninové prostředí
Realizací záměru nedojde k zásahu do geologických vrstev, nepočítáme-li budování
základů pro objekt občanského vybavení a technického zázemí a pro podpěry lanovky.
Inženýrsko-geologický průzkum zájmové lokality byl proveden v rámci pořizování
dokumentace pro územní řízení paní RNDr. Janou Krausovou dne 7.9.2004. Při tomto
průzkumu dotčených pozemků byly zmapovány geologické poměry v místě projektované
stavby. Na základě výsledků byl navržen postup a způsob výstavby a založení objektů.
D. 1. 5. Vlivy na faunu, flóru, územní systém ekologické stability
V zájmové lokalitě byl proveden RNDr.Františkem Bártou a RNDr. Jiřím Veselým
biologický průzkum a následně bylo vypracováno posouzení (viz. příloha oznámení č. 3).
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Realizací stavby dojde k záboru pozemků na nichž se v současné době vyskytují
biotopy, které mohou být využívány chřástalem polním. Jedná se především o louky v místě
plánované stavby parkovišť, obslužné budovy, spodní stanice lanovky a také v místě
plánované nádrže na jímání vody pro umělé zasněžování. Obdobné kulturní louky založené
výsevem jsou v blízkém okolí zájmového území běžné a celková ztráta biotopů, která vznikne
jejich přímým zastavěním bude (i vzhledem k jejich rozloze v rámci celé ptačí oblasti) pro
celkovou populaci chřástala polního nevýznamná. Z přiložené dokumentace je zřejmé, že
umístění staveb bylo zvoleno tak aby byl minimalizován vliv na fragmenty vlhkých luk a
porosty tužebníkových lad, které jsou preferovanými biotopy chřástala polního. Tyto biotopy
se vyskytují především v nivě bezejmenného přítoku Březné na němž je navržena vodní
nádrž. Je třeba důsledně dbát na to, aby tato porosty nebyly stavbou zasaženy, ani v průběhu
její realizace (např. pojezdem těžké techniky, zavážením nebo vyhrnováním materiálu).
Během stavby dojde k narušení vegetačního krytu a půdního povrchu v okolí staveb a
při budování přípojek inženýrských sítí. Plošný rozsah tohoto vlivu nelze jednoznačně určit,
lze však předpokládat že dojde regeneraci vegetace na narušených místech v závislosti na
míře poškození půdního povrchu. Určujícím faktorem pro obnovu vegetace bude způsob
rekultivace. Významnost tohoto vlivu na populaci chřástala polního bude tedy záviset na
způsobu a době provádění zemních prací a následné úpravě rozježděného povrchu.
K vyrušování chřástalů a ničení snůšek během hnízdního období by mohlo dojít
v případě, že by stavba byla realizována během vegetační sezóny v jarních a letních měsících.
Možnost tohoto vlivu by měla být vyloučena přesunutím zahájení veškerých prací do druhé
poloviny srpna.
Lanová dráha by měla být využívána celoročně, což sebou přinese i zvýšení dopravy a
pohybu osob v celém zájmovém území, především v okolí obslužné budovy, kolem plánované
vodní nádrže a na přístupové komunikaci. K významnému rušení ptáků hnízdících v okolí by
mohlo dojít, pokud by byl během vegetačního období areál využíván k některým sportovním
aktivitám (závody horských kol, jízda na motokárách a podobně). Pořádání podobných
masových akcí nebo provoz hlučných atrakcí bude třeba konzultovat s příslušným orgánem
ochrany přírody.
Ze zjištěných skutečností vyplývá, že realizací posuzovaného projektu může dojít
k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník. Ovlivnění by
mohlo spočívat především v úbytku a narušení vhodných stanovišť chřástala polního
v dotčené oblasti. Pokud budou provedena uvedená opatření snižující rozsah negativního
ovlivnění, bude plošná ztráta biotopů v porovnání s jejich celkovou plochou v celé ptačí
oblasti nevýznamná a negativní vliv lze pokládat za nevýznamný pro předměty ochrany a
celistvost ptačí oblasti.
Dojezdová část sjezdové trati a celé technické zázemí leží v Ptačí oblasti Králický
Sněžník, jejímž posláním je zejména ochrana biotopu chřástala polního (Crex crex), jehož
výskyt je vázán na větší souvislé luční porosty. Navrhované stavby se nacházejí na okraji
(objekty při dolní stanici lanovky) nebo mimo (převážná část lanovky i sjezdové trati,
akumulační nádrž) území jeho potencionálního výskytu. Nejvíce se souvislého lučního celku
dotkne výstavba vodovodní a kanalizační přípojky a výtlačného potrubí pro umělé
zasněžování. Negativní vliv těchto pod povrchových staveb bude minimalizován volbou
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vhodného termínu výstavby (mimo hnízdění a rozmnožování - po 15. srpnu).
Součástí biologického hodnocení bylo i zhodnocení vhodnosti umístění vodní nádrže
pro zajištění umělého zasněžování sjezdovky. Její původní umístění cca 50 metrů jižně od
dočišťující nádrže ČOV se ukázala jako nevyhovující v důsledku střetu s lučními
společenstvy, která tvoří lokálně významný biotop ohrožených druhů rostlin. Proto bylo
navrženo její přesunutí do místa existující vodní plochy (nádrže ČOV), vyčištění a případné
rozšíření mírně k jihu (cca 5 m) do míst stávajících rákosových porostů.
Poloha zachovalých porostů vlhkých luk v nivě Březné je znázorněna na obrázku 1
v příloze oznámení č. 4 (doplnění údajů). Jsou zde vyznačeny porosty sousedící s malou
vodní nádrží (v místě bývalé dočišťovací nádrže ČOV). Podobné porosty se v nivě Březné
nacházejí i v širším okolí lokality. Tyto louky by neměly být plánovanou stavbou nijak
ovlivněny.
V dokumentaci pro územní řízení a tomto oznámení byla vybrána varianta dle
doporučení biologů (v místě bývalé dočišťovací nádrže ČOV) a je popisována jako zařízení
pro umělé zasněžování II. etapa.
V průběhu zpracování dokumentace pro územní řízení investor navrhl vybudování
druhé akumulační nádrže pro umělé zasněžování (zařízení pro umělé zasněžování II. etapa) a
to cca 400 m od spodní stanice lanovky na bezejmenném potoce. Tato stavba byla zhodnocena
v rámci studie vlivu záměru na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí soustavy NATURA 2000, kterou zpracoval v roce 2005 Mgr. Jan Losík (viz. příloha
oznámení č.4).
V místě určeném pro stavbu nové vodní nádrže jsou v současnosti dva typy biotopů.
Největší rozlohu zaujímají louky po obou stranách drobné vodoteče, jejíž údolnice má být
stavbou přehrazena. Tyto porosty mají shodný charakter jako výše popsaná louka. Druhým
biotopem je jasanová olšina rostoucí podél potoka. Jde o dobře vyvinutý porost s převahou
olše lepkavé a příměsí jasanu ztepilého s přírodě blízkou věkovou strukturou. V bohatě
vyvinutém keřovém patru se kromě zmlazení jasanu a olše uplatňují druhy jako střemcha
obecná, jeřáb ptačí a lípa srdčitá. Bylinný podrost je druhově bohatý s výskytem rostlin
typických pro tento typ stanoviště: blatouch bahenní, bršlice kozí noha, škarda bahenní, kozlík
lékařský, kuklík potoční, tužebník jilmový, vrbina hajní, chrastice rákosovitá, na
podmáčených místech se vyskytuje i rašeliník a violka bahenní. Okraje olšiny přiléhající
k loukám jsou často ruderalizované a dominují zde druhově chudé porosty s kopřivou
dvoudomou, svízelem přítulou a bršlicí. Na několika místech však na rozhraní olšiny a
kulturní louky dosud dobře zachovány původní porosty vlhkých luk s bohatou druhovou
skladbou. Tyto louky hostí početné populace pcháče potočního a krvavce totenu, dále zde
roste tužebník jilmový, rdesno hadí kořen, kohoutek luční a několik druhů ostřic. Nesečená
místa zarůstají tužebníkem a rákosem obecným.
V příloze oznámení č. 4 (doplnění údajů) je uveden obrázek s vyznačením ploch
biotopů, které jsou významné pro chřástala polního. Jedná se o fragmenty vlhkých luk v okolí
olšin doprovázejících drobné vodoteče. Tato stanoviště budou realizací záměru postižena
v místě plánované vodní nádrže pro umělé zasněžování. Nádrž je umístěna tak, aby ztráty
stanovišť byly minimální. V místě nádrže lze dle Mgr. Losíka akceptovat likvidaci stávající
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dřevinné i bylinné vegetace. V průběhu realizace stavby a následně během jejího užívání je
třeba zajistit, aby nedocházelo k dalšímu narušování těchto biotopů.
Ve studii byla doporučena náhrada potoční olšiny a to z důvodu, že se jedná o krajinný
prvek, který zvyšuje biologickou rozmanitost v území. Olšina není vhodným biotopem pro
trvalou existenci chřástala, ale její okraje mohou fungovat jako přechodný úkryt v době sečení
trávních porostů. Význam podobných stromových enkláv pro populace chřástala polního dále
spočívá v tom, že jsou zdrojem šíření hmyzu a bezobratlých, kteří jsou hlavní složkou potravy
chřástalů. Funkční náhradu porostu zlikvidovaného během výstavby může být zajištěna
výsadbou dřevin podél budoucích hrází plánované nádrže (vyznačeno v obrázku 1 - doplnění
údajů v příloze oznámení č. 4).
Vzhledem k umístění záměru se nepředpokládá jeho významné negativní vliv na
změny v biologické rozmanitosti a v funkci ekosystémů.
Stožáry veřejného osvětlení příjezdové komunikace budou opatřeny zábranami proti
sedání ptáků především dravců.
Odstavení (parkování) vozidel stavební techniky se navrhuje pouze ve staveništích
západně od sídla Mlýnický Dvůr.
Negativní vjem všech odlesněných ploch eliminovat okamžitým osetím svahu
stanovištně vhodnými bylinami. Toto opatření sníží ohrožení půdního smyvu.
Pro eliminaci negativního krajinného vjemu obslužného areálu v dojezdové části se
použijí sedlové střechy a využije se tradiční materiál – dřeva.
Všechny práce je nutné provádět v období mimo hnízdní sezónu chřástala polního,
která trvá od května do první poloviny srpna. Zajistit důsledné dodržování technologických
postupů tak, aby nedošlo ke kontaminaci prostředí ropnými a jinými toxickými látkami.
Zpracovatelé biologického hodnocení doporučili změnu způsobu kosení tak, že je
louka kosena od centra směrem k okrajům a chřástal má možnost uniknout do okolních
lučních porostů.
Na vlhkých loukách a podmáčených plochách, které jsou hnízdištěm chřástala bude
prováděno kosení alespoň 1x za dva roky v době mimo hnízdní období chřástalů a sklizená
biomasa na vhodně likvidována, aby nedocházelo k hromadění stařiny a zahušťování
porostu, který je následně pro chřástala nevhodný.
Minimalizovat narušení vegetačního a půdního krytu v celé dotčené oblasti, se
zvláštním zřetelem na podmáčená místa. Narušené plochy upravit do původního stavu,
zabránit rozvoji vodní eroze na narušených místech a v žádném případě nedopustit likvidaci
fragmentů vlhkých luk v okolí plánované vodní nádrže.
Zabránit možnému šíření invazních druhů rostlin (křídlatka, bolševník velkolepý,
netýkavka žláznatá).
Omezit rušivý vliv nových staveb i přístupové komunikace výsadbami původních
druhů dřevin (javor klen, lípa srdčitá, jasan ztepilý, kalina obecná, růže šípková, slivoň trnka).
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Výsadby po obvodu areálu a po obou stranách komunikace provést v dostatečné hustotě a
zapláštit křovinami, aby se snížilo zatížení okolních pozemků hlukem a umělým osvětlením.
Břehy nově zbudované nádrže modelovat tak, aby byl minimálně při 1/3 obvodu
vytvořen mělký litorál umožňující rozvoj vysokobylinných porostů vodní a vlhkomilné
vegetace. Ostatní břehy nádrže osadit druhy typickými pro údolní jasanové luhy (olše
lepkavá, jasan ztepilý, střemcha obecná).
Aby byla zajištěna brzká funkčnost všech výsadeb, bude v prvních letech nutné
pravidelně pečovat o jejich rozvoj (obžínání, ochrana proti okusu zvěří) a doplňovat uhynulé
sazenice.
Nebudou měněny stávající kultury na pozemcích v dotčené oblasti.
Pořádání masových sportovních akcí a zavádění aktivit, které by výrazně zvýšily
zatížení území hlukem vždy konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody.
Všechny záměry plánované v budoucnu v dotčeném území i v celé ptačí oblasti
posuzovat s ohledem na tento záměr, aby byla vyloučena možnost kumulativních vlivů
dalších projektů.
Památné a významné stromy se v plochách dotčených záměrem ani v jejich blízkosti
nevyskytují.
V místě stavby ani v její bezprostřední blízkosti nejsou žádná zvláště chráněná území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V rámci změny I. ÚPSÚ zpracované v únoru 2005 bylo třeba v souvislosti s návrhem
ploch pro sjezdovku a lanovku provést i úpravy ÚSES. Navržené řešení prověřilo všechny
podklady, zejména ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES, ÚSES Kralicko a aktualizace
Kralicko 2000. ÚPSÚ Červená Voda a trasa sjezdovky dle studie SÚRPMO, vznikalo ve
spolupráci s autorizovaným projektantem ÚSES. Došlo k posunům tras i k úpravám kategorií
jednotlivých prvků.
K realizaci záměru se z hlediska ochrany přírody vyjádřil Městský úřad Lanškroun,
odbor životního prostředí (č.j. ŽP/22711/2005/201.3-Ju, ze dne 21.11. 2004) – viz. příloha
oznámení č. 11. Se záměrem orgán ochrany přírody souhlasí za podmínky dodržení
následujících povinností a opatření:
-

Předložený záměr sjezdové trati nebude v budoucnu propojen se stávajícími tratěmi na k.ú.
Čenkovice.

-

Respektování obecných podmínek ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4,
obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle § 5, ochrany dřevin podle § 7, 8 a 9
a ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění.

Podle § 5 odst. 3 výše citovaného zákona nesmí při stavebních pracích docházet
k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení biotopů.
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Podle § 7 odst. 1 výše citovaného zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a
ničením. Je třeba důsledně dodržovat ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech.
Převážná část záměru je umístěna do prostoru lesa. Podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, § 3b se jedná o významný krajinný prvek. K zásahům do VKP musí být ve
smyslu § 4 odst. 2 zákona vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto
stanovisko bude vydáno v samostatném správním řízení a to na základě žádosti investora,
doložené podrobnou dokumentací a stanoviskem místně příslušné obce (účastník řízení ve
smyslu § 71 odst.3 zákona).
D. 1. 6. Vlivy na lesní ekosystémy
Realizací stavebních objektů záměru budou dotčeny pozemky do 50 m od okraje lesa.
Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí vydal vyjádření o souhlasu k vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (č.j.
7317/2005/ŽP/JO/221.1.3 ze dne 22. listopadu 2005) - viz. příloha č. 11 oznámení. Minimální
vzdálenost jednotlivých stavebních objektů (S3, S5, S13 a S14) od okraje PUPFL se
nestanovuje a tyto mohou být realizovány až po okraj PUPFL na parcelách č. 170, 201, 205 a
206 v k. ú. Mlýnický Dvůr.
Při realizaci stavebních objektů je nutné dbát základních povinností k ochraně PUPFL
uvedených v § 13 a § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.
Investor bude žádat o odnětí pozemků z lesního půdního fondu. Je třeba splnit
podmínky stanovené pro odnětí vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí
nebo omezení a o podrobnostech o ochraně PUPFL.
Stavba se bude nacházet také na parcele p.č. 308/1 v k.ú. Čenkovice. K realizaci
záměru se také z hlediska lesního hospodářství vydal stanovisko Městský úřad Lanškroun,
odbor životního prostředí (č.j. ŽP/22711/2005/201.3-Ju, ze dne 21.11. 2004). Ve vyjádření je
podrobně uveden seznam podkladů potřebných k vydání souhlasu s umístěním stavby
v ochranném pásmu lesa – viz. příloha oznámení č. 11.
V zájmové lokalitě byl v září 2004 firmou Lesoprojekt Hradec Králové s.r.o.
provedeno odborné posouzení stavby sjezdové trati, lanovky a souvisejícího zařízení Červená
Voda – Buková hora z hlediska zájmů lesního hospodářství.
Po dobu odnětí pozemků nebo po dobu omezení využívání pozemků určených k plnění
funkcí lesa bude plocha vyřazena z plnění produkční funkce. Předčasně dojde ke smýcení
lesních porostů.
V porostu zařazeném do kategorie lesů zvláštního určení se zvýšenou funkcí
půdoochrannou (108 A) je plánována lanová dráha a vykácení průseku o šířce 8 m. V případě
zachování zbylé části lesního porostu nedojde k narušení této funkce.
V ostatních porostech může dojít k erozivním účinkům na povrchu půdy soustředěným
odtokem přívalových vod odvedených odvodňovacím systémem sjezdové trati.
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Tyto účinky lze eliminovat dostatečnou sítí odvodňovacích příkopů a rozptýlením
povrchového odtoku do stran do okolních porostů a opevněním výtoků kamennou rovnatinou
ke zpomalení proudu vody.
Samotné odlesnění neohrozí vodní zdroj. Vznikne však nebezpečí znečištění
provozem sjezdové trati při letní i zimní údržbě. Tyto vlivy, jejich důsledky a preventivní
opatření jsou podrobně charakterizovány v kapitole D. 1. 2. (Vlivy na povrchové a podzemní
vody) a D.4. (opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů).
Přirozená retenční a akumulační funkce lesa bude mírně narušena z důvodu nutného
odvodnění.
Nepatrný vliv má odtěžení lesa i na jeho klimatickou funkci. Mikroklima komplexů
lesa je charakterizováno vyšší vlhkostí, pomalejším prouděním vzduchu a díky předchozím
dvěma faktorům menším rozpětím extrémních teplot než volná plocha v otevřené krajině.
V zájmovém území jsou uznány zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin pro
sběr osiva. Trasa je vedena relativně šetrně k uznaným porostům v oblasti.
Vliv poškození lesních porostů imisemi, zvěří, sněhem a námrazou v souvislosti
s odlesněním nebude mít na stabilitu okolních porostů výrazný negativní vliv. Působení
hniloby bude mít po vzniku nových porostních stěn zvýšený negativní vliv. Porosty mýtní
spolu s přestárlými převažují a tak jsou i četnější stromy poškozené hnilobou, přestože stupeň
poškození jednotlivých porostů se nevymyká normálu.
Jisté potencionální ohrožení porostů větrem v zájmovém území je již dnes na
podmáčené půdě ve střední části svahu a v místech, kde se započala obnova mýtních porostů.
Odlesněním pro sjezdovou trať toto nebezpečí stoupne. Nejvíce by ohrozilo porosty
odlesnění samotného vrcholu Bukové hory nad rámec vymezeného návrhu sjezdové tratě.
Kůrovci hrozí potencionálně napadením stromů v okrajích sjezdovky, méně podél
lanovkového průseku. Odtěžením porostů vzniknou porostní stěny v dospělých mýtních
porostech v součtu o celkové délce cca 5 650 m (šikmá vzdálenost po odečtení mladých
porostních skupin). Pro lesníky bude ztížena situace v ochraně porostů před kůrovci.
Než dojde k celoplošnému zatravnění, bude po celé délce zvýšené nebezpečí
vyplavování půdy při přívalových deštích a při tání sněhu a vzniku erozních rýh.
I po zatravnění bude třeba trvale bránit soustředěnému odtoku vody, při kterém se
zvyšuje unášecí síla vody.
Po celé délce sjezdové trati se navrhuje v co nejkratší době po vysvahování provést
příčné odvodnění svodnicemi. Svodnice bude nutné pravidelně udržovat čištěním a
zatravněnou plochu sekáním. Svodnice se navrhuje vybudovat jako povrchové zemní příkopy
šikmo napříč svahem.
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Bude nutné provést odvodnění podmáčených míst v trase sjezdovky a odvedení
pramenící vody drenážemi do okolních drobných vodotečí. Na odlesněné ploše bude
nahrazeno přirozené prostředí pramenišť umělým prostředím otevřené holé plochy s pramenící
vodou odváděnou podzemními drenážemi. To již nebude mít takovou schopnost zadržovat a
postupně vydávat nashromážděnou vodu a napomáhat k vyrovnávání průtoků ve vodoteči,
rozkolísanost v důsledku nerovnoměrně rozložených srážek a také při tání sněhu. Plocha
pramenišť zaujímá 1,52 ha.
Povrchová voda odtékající z povrchu sjezdové tratě do drobných vodotečí může také
způsobovat zvýšenou rozkolísanost průtoků.
Sjezdová trať přechází jedinou vodoteč na okraji lesa ve svém nejspodnějším úseku a
proto bude nutné zatrubnění v délce 100 m.
Trasy sjezdové trati a lanové dráhy přetínají odvozní cesty v celkové délce 480 m a
přibližovací lesní cesty o délce 640 m. Lanová dráha nebude omezovat provoz, pokud světlá
výška mezi korunou odvozní cesty a nejnižším bodem sedačky se sedícím člověkem bude
vyšší než výška odvozní soupravy naložené dřevem. To platí pro všechny cesty, neboť se
předpokládá celoroční provoz lanové dráhy. Cesty vedoucí přes plochu sjezdové trati po dobu
údržby sněhové pokrývky nebudou průjezdné. Požadavkem Lesů České republiky je
zachování celoroční sjízdnosti dvou odvozních cest. Obě na sebe mimo sjezdovou trať
navazují a zpřístupňují lesní porosty na jih od sjezdovky. Tento požadavek bude řešen v další
části projektové dokumentace.
Přibližně ve střední části tratě slouží k přístupu do lesních porostů přibližovací linka,
která se nachází v trase sjezdovky. Po obou jejích stranách se nacházejí podmáčené plochy a
bylo by výhodné v případě potřeby umožnit mimo lyžařskou sezónu šetrným způsobem
přístup ze sjezdové tratě.
Ostatní cesty budou používány mimo zimní období a musí zůstat zachovány.
Navrhovaná výstavby lanovky a sjezdových tratí nebude mít jiný negativní vliv na dopravní
zpřístupnění lesa.
Odborné posouzení stavby sjezdové trati, lanovky a souvisejícího zařízení Červená
Voda – Buková hora z hlediska zájmů lesního hospodářství je přílohou č.7 oznámení.
K realizaci záměru se vyjádřily Lesy České republiky , s.p. – lesní správa Ruda nad
Moravou a Lanškroun (viz. příloha č. 11 oznámení). Lesní správa Ruda nad Moravou
(vyjádření ze dne 20. 10. 2005) souhlasí za podmínky předložení technické dokumentace
k protierozním a půdoochranným opatřením na odlesněných pozemcích ke stavebnímu
povolení. Souhlas lesní správy Lanškroun (zn. 1175/16379/84/312.4/2005 ze dne 24.10.2005)
je podmíněn kladným stanoviskem lesní správy Rudy na Moravě. V obvodu lesní správy
Lanškroun v místě plánované sjezdové trati je na parcele č. 308/1 odvozní cesta, tuto cestu
požaduje lesní správa zachovat průjezdnou i v zimních měsících, i v době provozu sjezdové
trati.
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D. 1. 7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
V zájmové lokalitě byl proveden RNDr. Jiřím Veselým průzkum a následně bylo
vypracováno posouzení, které hodnotí vliv záměru na krajinný ráz. Posouzení je přílohou
oznámení č. 3 jako součást biologického hodnocení.
Území lze celkově krajinářsky hodnotit jako nadprůměrné v rámci Pardubického kraje.
V rámci východní části kraje, kam obec Červená Voda a celá Kralická kotlina patří, se však
jedná o území průměrné, dokonce mírně narušené. V krajinářském hodnocení prostoru
hřebene Suchý vrch-Buková hora, kde bylo navrženo několik sjezdových areálů, byly nejprve
vyhodnoceny omezující a rizikové faktory, krajinářsko-ekologických i technických aspekty a
byla vybrána jedna aktivní posuzovaná varianta, která byla jako jediná uskutečnitelná. Při
zpracování tohoto záměru se tak již vychází z požadavků, které by měly eliminovat negativní
dopad na krajinu. Jedním z nich je vyklenutí sjezdovky tak, aby byly ochráněny cenné lesní
celky a naopak využity stávající méně hodnotné porosty a paseky, odsunutí obslužných areálů
mimo Ptačí oblast aj.
Největším zásahem do krajiny bude odlesnění části Bukové hory v místě sjezdové trati
pro vlastní trasu sjezdovky, které je nezbytné pro funkčnost celého investičního záměru.
Veškeré lesní porosty, kde je navržena trasa sjezdovky, jsou součástí Přírodního parku
Suchý vrch – Buková hora. Do území parku zasahuje převážná část lanovky, její horní stanice
a většina sjezdové tratě. Mimo tento přírodní park leží pouze vlastní dojezd, spodní stanice
lyžařského vleku, veškerá technická a doprovodná zařízení. Vhodným hmotovým
uspořádáním, citlivým architektonickým řešením a umístěním do terénu s následnými
sadovými úpravami je třeba negativní vliv horní stanice lanovky snížit natolik, že nebude v
území rušivým prvkem (stejný přístup musí být při zpracování dokumentace pro stavební
řízení zvolen i k řešení ostatních staveb souboru, přestože neleží v přírodním parku). Vlastní
trasa lanovky je vedena úzkým lesním průsekem, jehož negativní vliv bude minimální.
Sjezdová trať návrhem svého směrového vedení a celoplošným zatravněním bude působit
jako soustava lučních porostů. Nebude tedy mít negativní vliv na hodnoty přírodního parku.
Trasa sjezdovky je navržena mírně klenutá, a to jak pro zjemnění negativního dopadu
na krajinný ráz, tak z důvodu využití již stávajících odlesněných míst. Zároveň je situována
do míst s menším zápojem vzrostlých lesních dřevin a do míst, kde se již dnes nacházejí
zhruba desetileté zalesněné paseky. Dojezdová část sjezdovky je situována mimo vlastní lesní
komplex.
Klenutí dráhy umožnilo zachovat cenná lesní společenstva a naopak využít k vedení
méně kvalitních porostů s řidším zápojem, až téměř bez zápoje v horní části sjezdovky.
V dolní části zalesnění pak klenutí umožnilo využít stávajících pasek k vedení trasy a tím
maximálně snížit nutné plošné kácení porostů. Klenutí umožňuje i rozložení negativního
vjemu trvalého odlesnění a zmenšení pohledu na celou trať sjezdovky. Nedojde ani
k odlesnění vrcholu hřebene, neboť zde bude umístěno jen malé výstupní zařízení lanovky.
Záměr má liniový charakter s převýšením. Horní sjezdová část je umístěna asi 100
metrů východně od kóty Buková hora (958 m) do výšky 940 metrů. Zde bude umístěno jen
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malé výstupní zařízení lanovky. Nedojde tak k odlesnění vrcholu hřebene a pohledovému
propojení.
Vlastní odlesněnou část nelze zcela eliminovat, ale zmírnit negativní vjem lze jednak
okamžitým osetím svahu stanoviště vhodnými bylinami, což jednak sníží ohrožení půdního
smyvu a jednak v období vegetace bude z dáli vnímáno jako větší plocha luk v lesních
porostech.
Obslužný areál v dojezdové části bude realizován na mírně svažité louce s úklonem
k východu. Zde je opět největší narušení krajinného vjemu při pohledu ze silnice I. třídy č.11.
Eliminovat tento negativní dopad lze pomocí ozelenění celého areálu, a to jak listnatými, tak
jehličnatými místně a stanovištně vhodnými druhy, využitím tradičního materiálu pro
výstavbu (dřeva), nebo použitím přízemních sedlových střech.
Vodní nádrž pro zásobování užitkovou vodou bude realizována pročištěním současné
vodní plochy, případně jejím rozšířením na zbytek suchých rákosových porostů rostoucích na
valu na jižní straně plochy.
V případě citlivého provedení této akce nedojde k zásahu do dominantní stromové a
keřové zeleně, stejně tak budou uchovány luční enklávy nad a pod současnou vodní plochou.
Záměr obce na vybudování sjezdové tratě, lanovky a souvisejícího zařízení Červená
Voda (Buková hora) je uskutečnitelný. Přestože dojde k zásahu do přírodních složek a krajiny
jako takové, lze negativní dopady zmírnit navrženými opatřeními.
D. 1. 8. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Tato kapitola shrnuje závěry hodnocení vlivu záměru z hlediska zdravotních rizik,
které bylo zpracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů
na veřejné zdraví. Hodnocení je samostatnou přílohou oznámení (viz. příloha č. 10)
Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health risk assessment) je postup, který využívá
všech dostupných údajů (dle současného vědeckého poznání) pro určení faktorů, které mohou
za určitých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní účinky. Dále odhaduje rozsah expozice
určitému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny
dotčené populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik
vyplývajících z uvedených zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse úrovně nejistot, které
jsou spjaty s tímto procesem.
Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dotčeném území z hlediska zátěže hlukem
a znečišťujícími škodlivinami v ovzduší. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle
autorizačního návodu AN/14/03 a AN/15/04 Státního zdravotního ústavu Praha pro
hodnocení zdravotních rizik dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění.
Chemické škodliviny, prach, ostatní faktory
Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí vyplývající
z inhalační expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s běžným provozem záměru.
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Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalitě byly výsledky
modelových výstupů rozptylové studie.
Za celou skupinu látek byly vybrány jako modelové látky oxidy dusíku (resp. NO2),
prašný aerosol (resp. PM10), benzen a benzo(a)pyren a to na základě předpokládaného
emitovaného množství a možných účinků těchto látek na lidské zdraví.
Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší přijímány exponovanými jedinci
(především inhalačně), pronikají do lidského organismu a část vdechovaných škodlivin se
vstřebává jako vnitřní dávka.
Pro látky s prahovými účinky (benzen) jsou stanoveny referenční koncentrace
a dávky, které pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví populace. (U těchto látek se
uvažuje s existencí prahové úrovně expozice, pod kterou se neočekává významný nežádoucí
účinek (vlivem fyziologických adaptačních, detoxikačních a reparačních mechanismů
organismu)).
U některých škodlivin (prach, oxidy dusíku) nejsou stanoveny referenční koncentrace
- pro nízkou toxicitu škodliviny nebo pro nepřesně definovatelné působení na určité systémy.
Pro hodnocení zdravotních rizik jsou využívány publikované vztahy, které vychází
z epidemiologických studií a vyjadřují závislost mezi koncentrací a výskytem různých
zdravotních obtíží.
Hodnocení předpokládané expozice vychází z modelových výpočtů rozptylové studie,
tj. z vypočítaných příspěvků imisí škodlivin vyvolaných provozem záměru.
Vlastní imisní příspěvek oxidu dusičitého NO2, suspendovaných částic frakce PM10 a
benzenu vyvolaný provozem Skiparku a navazující osobní a obslužné dopravy je nízký –
roční průměrné imisní příspěvky se očekávají v obytné zástavbě u oxidu dusičitého v řádu
setin µg/m3, u prašného aerosolu frakce PM10 v řádu tisícin µg/m3 a u benzenu v řádu
desetitisícin až tisícin µg/m3. U benzo(a)pyrenu jsou příspěvky zcela zanedbatelné, pohybují
se v řádech 10-6 nanogramů.
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že příspěvek míry rizika
nekarcinogenního účinku posuzovaných škodlivin (oxidu dusičitého (NO2), suspendovaných
částic frakce PM10, benzenu) vyvolaný zprovozněním záměru je nepříliš významný.
Ve výpočtech rozptylové studie, ze kterých vychází toto hodnocení zdravotních rizik,
nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti. Sekundární prašnost by mohla zejména v době
výstavby navýšit zjištěný imisní příspěvek PM10 v zájmové lokalitě, proto je třeba emise
tuhých znečišťujících látek do ovzduší v maximální míře vyloučit vhodnými technickými a
organizačními opatřeními (pravidelné čištění příjezdových komunikací, očista vozidel před
výjezdem z areálu a zajištění nákladu proti úsypům, v době nepříznivých povětrnostních
podmínek minimalizovat prašnost pravidelným, dostatečným skrápěním či mlžením plochy
staveniště a využívaných komunikací, vhodná manipulace se sypkými materiály, aj.).
S benzenem a benzo(a)pyrenem je spojeno riziko karcinogenního působení, proto byla
provedena charakterizace rizika těchto látek z hlediska jejích karcinogenních účinků. U látek

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

- 97 -

Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a související zařízení

__________________________________________________________________________
s karcinogenními účinky se obecně předpokládá, že neexistuje prahová úroveň expozice.
Každá dávka je spojena s vzestupem pravděpodobnosti vzniku nádorového bujení; nulové
riziko je při nulové expozici. Referenční koncentrace pro tyto látky uvádí, jaká koncentrace
odpovídá dané pravděpodobnosti navýšení výskytů nádorů. Z výpočtu míry pravděpodobnosti
zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro inhalační expozici
benzenu a benzo(a)pyrenu vyplývá, že imisní příspěvek vyvolaný pouze provozem dopravy k
záměru bude u benzenu o 3 - 4 řády a u benzo(a)pyrenu o 4 pod přijatelnou úrovní rizika
(jeden případ onemocnění na milión exponovaných osob).
Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisního příspěvku provozu
záměru a byla uvažována nepřetržitá expozice obyvatelstva těmto imisním koncentracím,
čímž dochází k určitému nadhodnocení reálného rizika.
Hluk
Pro záměr je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí
uvažovaného záměru vyplývající z expozice hluku ze zdrojů hluku umístěných v lyžařském
areálu a z vyvolané osobní a obslužné automobilové dopravy.
Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí
shrnuje autorizační návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.
Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na
psychiku; může vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu,
neochotu. Rušení a obtěžování hlukem je častou subjektivní stížností na kvalitu životního
prostředí a může představovat prvotní podnět rozvoje neurotických, psychosomatických i
psychických stresů u četných nemocných. Je pravděpodobné, že snižuje obecnou odolnost
vůči zátěži, zasahuje do normálních regulačních pochodů. Nadměrná hluková expozice
pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významně je také ohrožena
bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může docházet také ke zhoršení
komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů a k rušení spánku (zmenšením
jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k častému probouzení během spánku). Za dostatečně
prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození sluchového aparátu,
vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí.
Ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku,
obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A by
z hlediska rušení spánku neměla přesáhnout LAeq 45 dB (předpokládá se pokles hladiny hluku
o 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem) a denní
ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, měřeno 1 m před fasádou.
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i imisí hluku v dané lokalitě byly
výsledky modelových výpočtů hlukové studie.
Modelový výpočet byl proveden pouze pro denní dobu a následující období: stávající
stav, stav po dokončení záměru – provoz Skiparku v letní sezóně a pro provoz v zimní
sezóně.
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Zdrojem hluku v současné době je především provoz automobilové dopravy na
místních silnicích a na komunikaci I/11, provoz na železnici.
Hladiny akustického tlaku A LAeq,T pro období provozu záměru byly vypočteny ze
zdrojů hluku umístěných v areálu Skiparku a jím vyvolaných zdrojů hluku (obslužná
doprava). Výpočty byly provedeny pro maximální plánovanou kapacitu (tj. nejvyšší možnou
intenzitu dopravy danou přepravní kapacitou sedačkové lanovky a kapacitou parkovišť).
Hluk vyvolaný provozem pozemní automobilové dopravy
Během provozu záměru bude v denní době v obytné zástavbě v blízkosti areálu Skiparku a
příjezdových komunikací nejvýznamnějším zdrojem hluku dopravní hluk. Výsledky
modelových výpočtů pro hluk ze silniční automobilové dopravy jsou shrnuty v tabulce č. 36.

Tabulka č. 36: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z automobilové dopravy
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB] ze silniční dopravy
stávající stav + provoz záměru
Výpočtový
bod

stávající stav
výstupy
modelových
výpočtů

1

letní období

zimní období

výstupy
modelových
výpočtů

nárůst oproti
stávajícímu stavu

výstupy
modelových
výpočtů

nárůst oproti
stávajícímu stavu

45,9

47,2

+ 1,3

50,1

+ 4,2

2

50,6

53,0

+ 2,4

56,5

+ 5,9

3

48,6

52,7

+ 4,1

57,5

+ 8,9

4

49,7

55,5

+ 5,8

60,2

+ 10,5

5

34,5

44,1

+ 9,6

48,7

+ 14,2

6

32,6

47,3

+ 14,7

52,0

+ 19,4

7

33,0

33,0

+0

34,4

+ 1,4

Poznámky: Doprava je počítána pro denní dobu (T = 16 hod).

Při provozu Skiparku v zimním období a s tím souvisejícím maximálním nárůstem
intenzity dopravy dojde v blízkosti příjezdových komunikací k navýšení stávající ekvivalentní
hladiny akustického tlaku LAeq o + 1,4 až + 19,4 dB až na LAeq = 34,4 – 60,2 dB. V zimní
sezóně dojde k překročení limitu ve výpočtovém bodě č. 2, 3 a 4.
Po dohodě s investorem byla pro snížení hlukové zátěže v dané lokalitě navržena
protihluková opatření. U bodu č. 4 - patrový dům č.p. 27 je navrženo přemístění části úseku
místní komunikace, která má být využívána jako příjezd do areálu Skiparku. Nový úsek
komunikace vede na hranici mezi parcelami 41/1 a 47/1, 47/2 a dále pokračuje po parcele
41/1 a 45/2. Trasa musí být vedena minimálně 5 m od hranice chráněného venkovního
prostoru.
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Výpočtový bod č. 2 se nachází u domu č.p. 8. Tento dům je přízemní, stojí ve svahu a
je pod úrovní stávající komunikace. Pozemek okolo domu je oplocen dřevěným plným plotem
cca 1,5 m vysokým. Výpočtový bod č. 3 je umístěn na domě č.p. 10 a bezprostředně sousedí
se stávající komunikací. Protější dům č.p. 33 je umístěn ve svahu, na západní straně je
zahrada oplocená drátěným plotem. Severní strana bezprostředně sousedí se stávající
komunikací. Tyto dva domy limitují možnost protihlukových opatření v daném místě.
V rámci rekonstrukce stávající komunikace bude potřebné alespoň v tomto daném
úseku vybudovat chodník. Je potřebné oddělit chodník od komunikace stěnou – zajistí
bezpečnost návštěvníků a bude plnit účel protihlukové stěny. Tato stěna není potřebná v celé
délce navrženého chodníku. Stačí ji instalovat před domem č.p.8 (na jedné straně) a po obou
stranách mezi domy č.p. 10 a 33. Před domem č. p. 8 – výpočtový bod 2 se jedná o úsek cca
20 m, před domem č.p. 10 – výpočtový bod 3 se jedná o úsek cca 8 m a před domem č.p. 33 o
úsek cca 15 m. (Do výpočtu hlukové studie byla zadána stěna s výškou 1,5 m a se stranou
přivrácenou k vozovce s činitelem pohltivosti 0,2, chodník po jedné straně vozovky v šířce 2
m.) V reálné situaci lze větší část zde navržené protihlukové stěny nahradit. U domu č.p 8
stačí stávající plot upravit (zvýšit o cca 0,5 m). U domu č.p. 33 nahradit stávající drátěný plot
jiným – z plného materiálu a tím zkrátit délku protihlukové stěny na cca 7 m.
Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z automobilové dopravy v obytné zástavbě
po realizaci protihlukových opatření jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 37: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z automobilové dopravy v obytné
zástavbě - provoz záměru při realizaci protihlukového opatření (přeložky části místní
příjezdové komunikace)
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB] ze silniční dopravy
stávající stav + provoz záměru
Výpočtový
bod

stávající stav
výstupy
modelových
výpočtů

letní období
výstupy
po realizaci
modelových
protihlukových
výpočtů
opatření
(bez opatření)

zimní období
výstupy
po realizaci
modelových
rozdíl
protihlukových
výpočtů
opatření
(bez opatření)

rozdíl

1

45,9

47,2

47,2

0

50,1

50,1

0

2

50,6

53,0

48,4

- 4,6

56,5

52,8

- 3,7

3

48,6

52,7

48,8

- 3,9

57,2

53,2

- 4,0

4

49,7

55,5

45,9

- 9,6

60,2

47,5

- 12,7

5

34,5

44,1

38,6

- 5,5

48,7

43,0

- 5,7

6

32,6

47,3

47,4

+ 0,1

52,0

52,5

+ 0,5

7

33,0

33,0

33,0

+ 0,0

34,4

34,4

+ 0,0

8

30,4

---

45,2

---

---

50,2

---

Poznámka: Bod č. 8 byl přidán s ohledem na plánovaný nový úsek komunikace, jedná se o jižní část patrového
domu č.p. 28.
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Po realizaci protihlukových opatření byly v denní době vypočteny ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A vyvolané celkovým objemem dopravy na místních komunikacích rovny hodnotě:
-

u bodu č. 1 – v letní sezóně LAeq = 47,2 dB (nárůst o + 1,3 dB oproti stávajícímu stavu)
a v zimní sezóně LAeq = 50,1 dB (nárůst o + 4,2 dB oproti stávajícímu stavu),

-

u bodu č. 2 – v letní sezóně LAeq = 48,4 dB (pokles o – 2,2 dB oproti stávajícímu stavu)
a v zimní sezóně LAeq = 52,8 dB (nárůst o + 2,2 dB oproti stávajícímu stavu),

-

u bodu č. 3 – v letní sezóně LAeq = 48,8 dB (nárůst o + 0,2 dB oproti stávajícímu stavu)
a v zimní sezóně LAeq = 53,2 dB (nárůst o + 4,6 dB oproti stávajícímu stavu),

-

u bodu č. 4 – v letní sezóně LAeq = 45,9 dB (pokles o – 3,8 dB oproti stávajícímu stavu)
a v zimní sezóně LAeq = 47,5 dB (pokles o – 2,2 dB oproti stávajícímu stavu),

-

u bodu č. 5 – v letní sezóně LAeq = 38,6 dB (nárůst o + 4,1 dB oproti stávajícímu stavu)
a v zimní sezóně LAeq = 43,0 dB (nárůst o + 8,5 dB oproti stávajícímu stavu),

-

u bodu č. 6 – v letní sezóně LAeq = 47,4 dB (nárůst o + 14,8 dB oproti stávajícímu stavu)
a v zimní sezóně LAeq = 52,5 dB (nárůst o + 19,9 dB oproti stávajícímu stavu),

-

u bodu č. 7 – v letní sezóně LAeq = 33,0 dB (shodná hodnota se stávajícím stavem)
a v zimní sezóně LAeq = 34,4 dB (nárůst o + 1,4 dB oproti stávajícímu stavu),

-

u bodu č. 8 – v letní sezóně LAeq = 45,2 dB a v zimní sezóně LAeq = 50,2 dB.

Hluk vyvolaný provozem stacionárních zdrojů hluku
Výstupy modelových výpočtů - imisní příspěvky od jednotlivých stacionárních zdrojů hluku
jsou uvedeny v tabulce č. 38.
Tabulka č. 38: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq ze stacionárních zdrojů hluku
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB] ze stacionárních zdrojů hluku
stávající stav
výstupy
modelových
výpočtů

letní + zimní období

zimní období

zdroj hluku

zdroj hluku

provoz lanovky

rolba

sněhové dělo

celkem
(stacionární zdroje)

1

0

16,6

18,0

13,1

21,1

2

0

13,2

20,3

14,5

21,9

3

0

16,9

17,7

12,7

21,0

4

0

22,1

32,7

18,3

33,2

5

0

27,4

36,6

31,8

38,2

6

0

30,5

38,5

33,6

40,2

7

0

31,5

33,5

28,6

36,4

Výpočtový
bod

Poznámky:
Rolba i sněžné dělo bylo pro výpočet umístěno ve spodní (dojezdové) části sjezdovky, v reálné situaci se bude
rolba v této části sjezdovky pohybovat minimálně. U sněžných děl je předpoklad, že ve spodní části sjezdovky
budou instalována pevná tyčová děla, která jsou výrazně tišší (řádově o 20 dB).
Provoz sedačkové lanovky - T = 8 hod uvedené hodnoty jsou reprezentativní pro osm nejhlučnějších, na sebe
navazujících hodin v denní době. Provoz rolby a sněžného děla - T = 1 hod uvedené hodnoty jsou
reprezentativní i pro jednu nejhlučnější hodinu.
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Provoz lanovky bude pouze v denní době a s výjimkou výpočtového bodu č. 7
nenavyšuje hluk vzniklý dopravou. Proto lze za dominantní zdroj hluku považovat dopravu.
Provoz rolby bude pouze v areálu Skiparku, v dolní (dojezdové) části sjezdovky se
bude pohybovat pouze krátký časový úsek.
Při provozu rolby v denní době, v dojezdové části sjezdovky, může dojít
k minimálnímu nárůstu výsledné hladiny akustického tlaku především ve výpočtových
bodech č. 6 a 7. Nárůst se bude pohybovat řádově v desetinách dB. Samotný provoz rolby
splňuje limit i pro noční dobu (22 00 – 6 00 hod).
Sněžná děla budou umístěna v různých částech sjezdové trati. V tabulce č. 38 jsou
uvedeny imisní příspěvky v jednotlivých výpočtových bodech od provozu sněžného děla typu
Supersnow (s ventilátorem) umístěným v dolní dojezdové části sjezdovky. I tento typ
sněžného děla splňuje hygienické limity pro noční dobu.
V denní době bude příspěvek na výslednou hladinu akustického tlaku minimální.
V noční době může nastat situace, že v dolní části sjezdovky bude v provozu současně sněžné
dělo i rolby. Imisní příspěvek od těchto dvou zdrojů hluku ve výpočtovém bodě č. 6 je 39,7dB
– za předpokladu, že budou oba současně v provozu 1 hodinu nebo více. Tento stav v reálné
situaci pravděpodobně nenastane.
Přenosem venkovního hluku do obytných místností lze dle měření očekávat pokles
hladiny hluku vlivem stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště budov RW´ (od
25 dB pro nejslabší články konstrukce - okna). V době větrání místností zčásti otevřeným
oknem lze očekávat hodnoty v obytných místnostech cca o 15 dB nižší než jsou hodnoty
hladin venkovního hluku.
Nejvyšší přípustné hladiny hluku
Nejvyšší přípustné hladiny hluku platné v České republice jsou uvedeny v nařízení
vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro dopravní hluk A LAeq,T je
50 dB + korekce.


Pro silniční dopravu:
Limit v denní době u výpočtových bodů č. 1 a 2

Limit v denní době u výpočtových bodů č. 3 – 7


50 + 10 = 60 dB.
50 + 5 = 55 dB.

Pro stacionární zdroje:
Limit v denní době
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Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské
hygienické stanice, stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení
povolených hodnot.
Zhodnocení
Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných
zdrojů hluku a splnění dalších předpokladů hlukové studie lze situaci v době provozu záměru
charakterizovat takto:
Na základě modelových výpočtů lze konstatovat, že při provozu záměru bude mít
výrazný podíl na výsledných hladinách akustického tlaku A LAeq v obytné zástavbě především
hluk z provozu dopravy k záměru na místních komunikacích. K výraznému nárůstu stávající
hladiny akustického tlaku vyvolané dopravou návštěvníků bude docházet nárazově – v době
zahájení a ukončení provozní doby Skiparku.
Obecně lze konstatovat, že provoz areálu Skiparku bude vnímán subjektivně. Vnímání
hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem k areálu a příjezdovým
komunikacím a dále také vztah, který k němu osoba zaujímá (např. je-li zaměstnancem apod.).
Vzhledem k předpokládaným poměrně vysokým nárůstům ekvivalentních hladin akustického
tlaku A LAeq v porovnání se stávajícím stavem nelze vyloučit vznik negativních emocí u
některých exponovaných osob. Citlivější jedinci by se mohli při celkových ekvivalentních
hladinách akustického tlaku vyšších než 50 dB cítit obtěžováni hlukem (např. při rekreačním
využívání venkovního prostoru (zahrad) apod.).
Jako dočasné protihlukové opatření byla v hlukové studii navržena přeložka části
úseku místní komunikace, která má být využívána jako příjezd do areálu Skiparku a realizace
protihlukových stěn.
U vedení komunikace I/11 v prostoru Červené Vody a směrem na Šumperk se v
současné době prověřuje její přeložení do trasy po západním okraji obce a to přibližně ve
výhledové trase silnice R43. V budoucnu je třeba uvažovat s napojením příjezdové silnice
Skiparku právě na přeložku komunikace č. I/11 a snížit tím hlukovou zátěž především v části
Mlýnický Dvůr.
Dále zpracovatel hlukové studie doporučuje v dolní (dojezdové) části sjezdovky
instalovat pevná tyčová sněžná děla, která mají oproti dělům s ventilátorem o cca 15 - 20 dB
nižší emisní hodnoty hluku.
Skutečnou situaci z hlediska hlukové zátěže v dotčené lokalitě ověřit přímým měřením
po zprovoznění posuzovaného záměru.
Sociálně ekonomické a jiné vlivy
Celá oblast má výrazné předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu
s podmínkami vhodnými především pro rozšíření nabídky zimních sportů.
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Realizací plánovaného záměru dojde k zvýšení atraktivity území pro návštěvníky a
rozšíření nabídky možnosti celoročního sportovního využití. Předpokládá se návštěvnost
tuzemských i zahraničních klientů, což znamená rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu,
vznik nových pracovních příležitostí, zvýšení příjmů obyvatel i samospráv, snížení
nezaměstnanosti v regionu a zvyšování životní úrovně v této atraktivní části Pardubického
kraje. Předpokládá se celoroční využití navrhované lanovky.
Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá
přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze v denní době.
D. 1. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Na Území obce se nacházejí dvě nemovité kulturní památky: Zámek čp. 9. reg.č.
30109/6-3824 (st. parcela č. 15) a kostel Nanebevzetí P. Marie reg.č. 30109/6-3825 (st.
parcela č. 31). Případné zemní práce v centru obce vymezeném budovami kostela a zámku a v
bezprostředním okolí tohoto centra je třeba podrobně sledovat, protože by se zde mohlo
narazit na zbytky sklárny nebo hospodářského zázemí tvrze. Vzhledem k tomu. že zemní
práce budou probíhat na území s archeologickými nálezy, vztahuje se na ně § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění: „Má-li se provádět stavební
činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby
povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem
právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného
archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento
stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se
postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo
provádění archeologických výzkumů.
Přímé vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se nepředpokládají.
Posouzení území z hlediska archeologických zájmů je přílohou č. 8 oznámení.

D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Plánovaný záměr má liniový charakter. Výstavba sedačkové lanovky je navržena na
svažitém území zalesněného jihovýchodního svahu Bukové hory. Horní stanice lanovky a
nástupní prostor na sjezdovou trať bude umístěna východně od vrcholu v nadmořské výšce
952 – 954 m n. m. nad sídlem Mlýnický Dvůr. Objekt dolní stanice lanovky, budova
občanského vybavení a technického zázemí, nezbytná parkovací plocha a dojezd sjezdové
trati jsou situovány jižně od současné účelové komunikace v nadmořské výšce 547 – 568 m n.
m.
Záměr si vyžádá nový zábor půdy a potřebu vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL.
Celkové vynětí ze ZPF bude 10,04 ha. Zábor lesních pozemků (resp. PUPFL) bude činit 8,47
ha.
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Při dodržení všech navržených opatření a respektování platných legislativních
předpisů je riziko negativního vlivu při výstavbě záměru i provozu záměru na znečištění půdy
a ovlivnění jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.
Zájmové území je situováno mimo zástavbu obce. Nejbližší jednotlivé obytné domy se
nacházejí cca 420 m od areálu, souvislá zástavba obce Mlýnický Dvůr se nalézá přibližně 800
m od spodní hranice areálu.
Lze předpokládat, že výstavba záměru by mohla vyvolat malý imisní příspěvek a
mírný nárůst hlukové zátěže ke stávajícímu pozadí. Jedná se o vliv krátkodobý, dočasný – po
dobu výstavby.
Při provozu záměru bude mít výrazný podíl na výsledných hladinách akustického tlaku
A LAeq v obytné zástavbě především hluk z provozu dopravy k záměru na místních
komunikacích. K výraznému nárůstu stávající hladiny akustického tlaku vyvolané dopravou
návštěvníků bude docházet nárazově – v době zahájení a ukončení provozní doby Skiparku.
Po realizaci navržených protihlukových opatření by neměly být překročena nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T včetně korekcí.
V důsledku realizace výstavby sjezdové tratě, lanovky a souvisejícího zařízení
Červená Voda (Buková hora) a jeho uvedení do provozu nebude docházet k překračování
imisních limitů benzo(a)pyrenu, benzenu, oxidu dusičitého, oxidů dusíku a průměrných
ročních imisních limitů PM10. Imisní limity maximálních 24-hodinových koncentrací PM10
jsou překračovány již v hodnotách pozaďového měření. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty
nebyly naměřeny přímo v místě záměru, nelze je považovat za směrodatné. Vzhledem k velmi
nízkým vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací sledovaných látek v zimní i
letní sezóně lze předpokládat, že vybudováním posuzovaného záměru nebude imisní situace
v dané lokalitě téměř vůbec ovlivněna. Charakteristiky znečištění byly rovněž stanoveny
v husté síti referenčních bodů. Výpočet byl proveden pro výšku 1,5 m, což je přibližná výška
dýchací zóny. Zobrazení sítě referenčních bodů je v příloze č. 1 rozptylové studie
(Podkladová část). (Rozptylová studie je v příloze č.5 oznámení)
Realizace záměru si vyžádá potřebu kácení lesních porostů, byla však přijata opatření
k maximálnímu snížení plošného kácení porostů.Trasa sjezdovky je navržena mírně klenutá,
z důvodu využití již stávajících odlesněných míst, je situována do míst s menším zápojem
vzrostlých lesních dřevin a do míst, kde se nacházejí paseky.
Navržená trasa sjezdovky Buková hora leží na východním a jihovýchodním svahu
v nadmořské výšce 958 m n. m. Veškeré lesní porosty, kde je navržena trasa sjezdovky, jsou
součástí Přírodního parku Suchý vrch – Buková hora. Mimo tento přírodní park leží pouze
vlastní dojezd, spodní stanice lyžařského vleku, veškerá technická a doprovodná zařízení (el.
přivaděče, příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a nádrž na vodu).
V rámci změny I. ÚPSÚ zpracované v únoru 2005 bylo třeba v souvislosti s návrhem
ploch pro sjezdovku a lanovku provést i úpravy ÚSES. Navržené řešení prověřilo všechny
podklady, zejména ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES, ÚSES Kralicko a aktualizace
Kralicko 2000. ÚPSÚ Červená Voda a trasa sjezdovky dle studie SÚRPMO, vznikalo ve
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spolupráci s autorizovaným projektantem ÚSES. Došlo k posunům tras i k úpravám rozlohy
kategorií jednotlivých prvků.
Území přímo dotčené plánovanou výstavbou leží na hranici Ptačí oblasti Králický
Sněžník a to v její východní části. Na území ptačí oblasti se bude nacházet dolní stanice
lanovky, budova občanského vybavení a technického zázemí, parkoviště, nádrže na akumulaci
vody pro umělé zasněžování a přístupová komunikace s přípojkami inženýrských sítí.
Sjezdová trať je navržena v lese a většina její rozlohy se nachází mimo území ptačí oblasti a
na její území zasahuje pouze svou dolní částí. Převážně hospodářské lesy s převahou smrku
v trase plánované sjezdovky nemají pro výskyt chřástala polního žádný význam.
V porostech cca 200 m od navržené trasy sjezdovky bylo na několika místech
nalezeno několik chráněných druhů, např. bledule jarní (Leucojum vernum) a kokořík
přeslenitý (Polygonatum verticillatum) V horní třetině svahu, cca 150 – 200 m od navržené
trasy sjezdovky se nalézají bohaté porosty bledule jarní (Leucojum vernum).
Zvláště chráněná území se v místě záměru ani v blízkém okolí nevyskytují.
Realizací plánovaného záměru dojde k rozvoji rekreace a cestovního ruchu v oblasti.
Hlavním cílem je zvýšení atraktivity území pro návštěvníky, rozšíření nabídky možnosti
celoročního sportovního využití. Předpokládá se návštěvnost tuzemských i zahraničních
klientů, což znamená rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, vznik nových pracovních
příležitostí, zvýšení příjmů obyvatel i samospráv, snížení nezaměstnanosti v regionu a
zvyšování životní úrovně v této atraktivní části Pardubického kraje.
Realizací záměru Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a související
zařízení nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém i
vzdálenějším okolí. Z běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí
v okolí areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování
dále navržených opatření.
Z hlediska územního plánování je realizace záměru v souladu územním plánem obce
Červená Voda.

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

D. 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Obecné podmínky
Plánovaná stavba sjezdové trati, lanovky a souvisejícího zařízení musí být v terénu
geodeticky vytyčena (před výstavbou a po dokončení).
Vlastní stavba musí být provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací,
příslušnými právními předpisy a normami.
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Nakládání s odpady
V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby i
provozu záměru upřesněny a bude stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob
shromažďování, třídění, odstranění či využití. U odpadů, u kterých nelze vyloučit
kontaminaci nebezpečnými látkami, bude provedeno hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů dle Zákona 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění a prováděcích předpisů.
Se všemi odpady vznikajícími v době výstavby i provozu záměru musí být nakládáno
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění a s příslušnými prováděcími předpisy.
Nakládání s odpadními vodami
Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do navržené zabezpečené betonové jímky
o objemu cca 240 m3. Tato jímka bude umístěna v lyžařském areálu mezi budovou
občanského vybavení a technického zázemí a parkovištěm. Jímka bude pravidelně, dle
potřeby vyvážena (dle předpokladu při maximální kapacitě provozu areálu cca 1 x týdně) a
odpadní vody likvidovány na příslušné ČOV.
Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií
Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných
odpadů a ostatních látek závadných vodám (včetně průběžně shromažďovaných množství).
Nakládání s odpadními vodami a s látkami závadnými vodám musí respektovat ochranu
jakosti povrchových a podzemních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění. Látky škodlivé vodám musí být řádně zabezpečeny.
Největší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska znečištění půdy představují
případné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.)
používaných při provozu stavební mechanizace.
Z hlediska ochrany vod a půdy jsou proto formulovány následující podmínky:


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



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



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


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



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



Všichni dotčení pracovníci budou pravidelně seznamováni s postupem při odstranění
náhodného úniku závadných látek a také s provozním řádem a požárními předpisy.
Pracovníci budou důkladně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.

V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné míře všechna dostupná
opatření zabraňující erozi půdy. Zásahy do terénu při stavbě patek podpěr lanovky je třeba
omezit na co nejmenší plochu. Odkryté plochy budou rekultivovány a osázeny co možná
nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti a splachům půdy.
I po zatravnění bude třeba trvale bránit soustředěnému odtoku vody, při kterém se
zvyšuje unášecí síla vody. Erozivní účinky lze eliminovat dostatečnou sítí odvodňovacích
příkopů a rozptýlením povrchového odtoku do stran do okolních porostů a opevněním výtoků
kamennou rovnatinou ke zpomalení proudu vody.
Po celé délce sjezdové trati je třeba vybudovat v co nejkratší době po vysvahování
příčné odvodnění svodnicemi. Svodnice bude nutné pravidelně udržovat čištěním a
zatravněnou plochu sekáním.
Záměr si vyžádá nový zábor půdy a potřebu vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL.
Celkové trvalé vynětí ze ZPF bude 10,04 ha. Zábor lesních pozemků (resp. PUPFL) bude
činit 8,47 ha.
Investor bude žádat příslušný správní orgán dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o souhlas se
záměrem a bude žádat o dočasné odnětí pozemků plnění funkce lesů. (Přílohou žádosti o
odnětí pozemků musí být potvrzení o souladu se schváleným územním plánem, souhlas
ochrany přírody a další doklady dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.). Při realizaci stavebních objektů
je nutné dbát základních povinností k ochraně PUPFL uvedených v § 13 a § 20 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

V souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů je nutné požádat o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených
pozemků ze ZPF. Jelikož se jedná o celkové vynětí nad 1 ha, je příslušným orgánem Krajský
úřad Pardubického kraje.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

- 108 -

Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a související zařízení

__________________________________________________________________________
V době výstavby musí být zajištěn řádný přístup k okolním lesním pozemkům, aby
mohlo docházet k řádnému obhospodařování PUPFL a dodržovat zákon č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pro výstavbu lanovky a křížení lesních cest se sjezdovou tratí se doporučuje využít se
souhlasem lesní správy lesních cest 589 2L, 629 2L, 623 1L, 590 2L, a 590. Pro pohotovostní
revizní přístup se navrhuje zajistit souhlas lesní správy s využitím hřebenové lesní cesty na
hranici s k.ú. Čenkovice.
K realizaci záměru se vyjádřily Lesy České republiky , s.p. – lesní správa Ruda nad
Moravou a Lanškroun. Lesní správa Ruda nad Moravou souhlasí za podmínky předložení
technické dokumentace k protierozním a půdoochranným opatřením na odlesněných
pozemcích ke stavebnímu povolení. Souhlas lesní správy Lanškroun je podmíněn kladným
stanoviskem lesní správy Rudy na Moravě.
Hrubé terénní úpravy a kácení stromů musí být prováděno v období vegetačního klidu.
Při rozšíření koridoru pro vedení sedačkové lanovky je třeba důsledně dodržet schválené
kácení jen označených stromů.
Je nutné dbát na to, aby v okraji dráhy a sjezdové tratě zůstaly a byly nadále
posilovány listnaté dřeviny přirozeně se zde vyskytující, aby nedocházelo k rozvracení
lesního porostu vlivem možných větrných nárazů.
Bude zajištěno ozelenění všech objektů spojených s dolní stanicí lanovky včetně
parkovišť a úpravu všech ploch stavbou objektů dotčených. Výsadby dřevin jsou navrženy do
nepravidelných ale kompaktních skupin pestré druhové skladby tvarovaných tak, aby bylo
umožněno obdělávání travnatých ploch (zejména ploch navazujících na sousední louky)
velkou mechanizací. Pro výsadbu jsou navrženy výhradně domácí dřeviny v druhové skladbě
odpovídající místním podmínkám.
K realizaci záměru se z hlediska ochrany přírody vyjádřil Městský úřad Lanškroun,
odbor životního prostředí (č.j. ŽP/22711/2005/201.3-Ju, ze dne 21.11. 2004) – viz. příloha
oznámení č. 11. Se záměrem orgán ochrany přírody souhlasí za podmínky dodržení
následujících povinností a opatření:
-

Předložený záměr sjezdové trati nebude v budoucnu propojen se stávajícími tratěmi na k.ú.
Čenkovice.

-

Respektování obecných podmínek ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4,
obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle § 5, ochrany dřevin podle § 7, 8 a 9
a ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění.

Odstavení (parkování) vozidel stavební techniky se navrhuje pouze ve staveništích
západně od sídla Mlýnický Dvůr.
Součástí biologického hodnocení bylo i zhodnocení vhodnosti umístění vodní nádrže
pro zajištění umělého zasněžování sjezdovky. Její původní umístění cca 50 metrů jižně od
dočišťující nádrže ČOV se ukázala jako nevyhovující v důsledku střetu s lučními
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společenstvy, která tvoří lokálně významný biotop ohrožených druhů rostlin. Proto bylo
navrženo její přesunutí do místa existující vodní plochy (bývalá dočišťovací nádrž ČOV),
vyčištění a případné rozšíření mírně k jihu (cca 5 m) do míst stávajících rákosových porostů.
V dokumentaci pro územní řízení a tomto oznámení byla vybrána varianta dle doporučení
biologů (v místě bývalé dočišťovací nádrže ČOV) a je popisována jako zařízení pro umělé
zasněžování I. etapa.
V průběhu zpracování dokumentace pro územní řízení investor navrhl vybudování
druhé akumulační nádrže pro umělé zasněžování (zařízení pro umělé zasněžování II. etapa) a
to cca 400 m od spodní stanice lanovky na bezejmenném potoce. U plánované vodní nádrže
v blízkosti drobné vodoteče se nachází potoční olšiny a v okolí olšin se vyskytují fragmenty
vlhkých luk, které jsou významné pro chřástala polního. Zpracovatelem hodnoceni na lokality
soustavy NATURA byla doporučena náhrada potoční olšiny zlikvidované během výstavby.
To může být zajištěno výsadbou dřevin podél budoucích hrází plánované nádrže (vyznačeno
v obrázku 1 - doplnění údajů v příloze oznámení č. 4). V průběhu realizace stavby a následně
během jejího užívání je třeba zajistit, aby nedocházelo k dalšímu narušování těchto biotopů
tak, aby ztráty stanovišť byly minimální.
Břehy nově zbudované nádrže modelovat tak, aby byl minimálně při 1/3 obvodu
vytvořen mělký litorál umožňující rozvoj vysokobylinných porostů vodní a vlhkomilné
vegetace. Ostatní břehy nádrže osadit druhy typickými pro údolní jasanové luhy (olše
lepkavá, jasan ztepilý, střemcha obecná).
Všechny práce je nutné provádět v období mimo hnízdní sezónu chřástala polního,
která trvá od května do první poloviny srpna. Zajistit důsledné dodržování technologických
postupů tak, aby nedošlo ke kontaminaci prostředí ropnými a jinými toxickými látkami.
Zpracovatelé biologického hodnocení doporučili změnu způsobu kosení tak, že je
louka kosena od centra směrem k okrajům a chřástal má možnost uniknout do okolních
lučních porostů.
Některé fragmenty vlhkých luk nacházející se v zájmovém území v současné době
zarůstají náletovými dřevinami a rákosem. Pro podporu populace chřástala polního by bylo
vhodné zastavit toto zarůstání. Vhodným zásahem by bylo odstranění náletových dřevin a
následné udržování těchto luk sečením 1x za dva roky v době mimo hnízdní období chřástalů
a sklizená biomasa na vhodně likvidována, aby nedocházelo k hromadění stařiny a
zahušťování porostu, který je následně pro chřástala nevhodný.
Minimalizovat narušení vegetačního a půdního krytu v celé dotčené oblasti, se
zvláštním zřetelem na podmáčená místa. Narušené plochy upravit do původního stavu,
zabránit rozvoji vodní eroze na narušených místech a v žádném případě nedopustit likvidaci
fragmentů vlhkých luk v okolí plánované vodní nádrže.
Zabránit možnému šíření invazních druhů rostlin (křídlatka, bolševník velkolepý,
netýkavka žláznatá).
V zájmu zachování a nepoškozování chráněných druhů rostlin a živočichů je třeba
zabránit vstupu návštěvníků areálu do předem vymezených stanovišť.
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Omezit rušivý vliv nových staveb i přístupové komunikace výsadbami původních
druhů dřevin (javor klen, lípa srdčitá, jasan ztepilý, kalina obecná, růže šípková, slivoň trnka).
Výsadby po obvodu areálu a po obou stranách komunikace provést v dostatečné
hustotě a zapláštit křovinami, aby se snížilo zatížení okolních pozemků hlukem a umělým
osvětlením.
Na vlhkých loukách a podmáčených plochách, které jsou hnízdištěm chřástala bude
prováděno kosení alespoň 1x za dva roky v době mimo hnízdní období chřástalů a sklizená
biomasa na vhodně likvidována, aby nedocházelo k hromadění stařiny a zahušťování
porostu, který je následně pro chřástala nevhodný.
Aby byla zajištěna brzká funkčnost všech výsadeb, bude v prvních letech nutné
pravidelně pečovat o jejich rozvoj (obžínání, ochrana proti okusu zvěří) a doplňovat uhynulé
sazenice.
Nebudou měněny stávající kultury na pozemcích v dotčené oblasti.
Stožáry veřejného osvětlení příjezdové komunikace budou opatřeny zábranami proti
sedání ptáků především dravců.
Sjezdová trať bude provozována na dostatečné sněhové pokrývce, aby nedocházelo
k poškozování drnu. Svah bude pravidelně strojově upravován.
Negativní vjem všech odlesněných ploch eliminovat okamžitým osetím svahu
stanovištně vhodnými bylinami. Toto opatření sníží ohrožení půdního smyvu.
Pro eliminaci negativního krajinného vjemu obslužného areálu v dojezdové části se
použijí sedlové střechy a využije se tradiční materiál – dřeva.
Bude rozmístěn dostatečný počet nádob na odpad pro návštěvníky a zajištěno jejich
pravidelné vyprazdňování.
Tělesa k osvětlení sjezdové tratě budou nasměrovány tak, aby osvětlovaly pouze svah.
Na sjezdovce nebude provozována hlasitá reprodukovaná hudba.
Vjezd do areálu střediska bude povoleno pouze po vyznačených komunikacích a
parkování povoleno jen na vymezených parkovištích.
Trasy pohybu přepravních a nákladních automobilů budou vymezeny v další fázi
projektové dokumentace.
Provozovatel zajistí bezpečný pohyb návštěvníků pro nástup a výstup z obou stanic
lanovky, aby nebyla nadměrně narušena okolní příroda.
Pořádání masových sportovních akcí a zavádění aktivit, které by výrazně zvýšily
zatížení území hlukem vždy konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody.
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Všechny záměry plánované v budoucnu v dotčeném území i v celé ptačí oblasti
posuzovat s ohledem na tento záměr, aby byla vyloučena možnost kumulativních vlivů
dalších projektů.
Ochrana ovzduší
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Produkované emise budou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách a na realizaci
opatření k omezování prašnosti, proto budou dodržována následující opatření:


Budou omezeny plochy skládek sypkých stavebních materiálů a deponie vytěžených
zemin.



Dodavatel stavby zajistí sjízdnost cest používaných během budování pro ostatní uživatele.
Před výjezdem z areálu stavby budou vozidla řádně očištěna a náklad na automobilech
bude zajištěn proti úsypům. V prostorách staveniště a na stavebních komunikacích bude
v době nepříznivých povětrnostních podmínek (v době suchého a větrného počasí)
minimalizována prašnost pravidelným, dostatečným skrápěním či mlžením plochy
staveniště a komunikací využívaných při výstavbě a vhodnou manipulací se sypkými
materiály.



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



Ve zkušebním provozu provede autorizovaná měřící skupina měření emisí ze středního
zdroje znečišťování ovzduší.



Spolu s projektem bude předložen orgánu ochrany ovzduší odborný posudek na střední
zdroj znečišťování ovzduší podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.



Bude zavedena provozní evidence dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

Ochrana obyvatel
Při výstavbě záměru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy
stavby na obyvatelstvo a životní prostředí. Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena
způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického
materiálu budou uskutečňovány v denní době od 7 do 21 hodin, bude minimalizován pohyb
mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby.
Jako dočasné protihlukové opatření byla v hlukové studii navržena přeložka části
úseku místní komunikace, která má být využívána jako příjezd do areálu Skiparku a realizace
protihlukových stěn. (Nový úsek komunikace vede na hranici mezi parcelami 41/1 a 47/1,
47/2 a dále pokračuje po parcele 41/1 a 45/2. Trasa musí být vedena minimálně 5 m od
hranice chráněného venkovního prostoru. Protihlukovou stěnu je třeba instalovat před
domem č.p. 8 (na jedné straně) a po obou stranách mezi domy č.p. 10 a 33. Před domem č.p. 8
se jedná o úsek cca 20 m, před domem č.p. 10 o úsek cca 8 m a před domem čp. 33 o úsek
cca 15 m.)
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U vedení komunikace I/11 v prostoru Červené Vody a směrem na Šumperk se v
současné době prověřuje její přeložení do trasy po západním okraji obce a to přibližně ve
výhledové trase silnice R43. V budoucnu je třeba uvažovat s napojením příjezdové silnice
Skiparku právě na přeložku komunikace č. I/11 a snížit tím hlukovou zátěž především v části
Mlýnický Dvůr.
Dále zpracovatel hlukové studie doporučuje v dolní (dojezdové) části sjezdovky
instalovat pevná tyčová sněžná děla, která mají oproti dělům s ventilátorem o cca 15 - 20 dB
nižší emisní hodnoty hluku.
V první sezóně budou změřeny hladiny akustického tlaku v obytné zástavbě v okolí
záměru a bude provedeno porovnání s limity. Při eventuální neshodě s limity bude
pokračováno v realizaci protihlukových opatření. Měření hluku z vlivu stacionárních i
mobilních zdrojů provede akreditovaná laboratoř.
Projektová i realizační část stavby včetně zkušebního provozu bude probíhat pod
odborným dohledem zpracovatele dokumentace.
Kompenzační opatření
Za kompenzační opatření lze považovat:
-

náhradou za odstraněné dřeviny - ozelenění areálu a vhodná dřevinná výsadba u navržené
akumulační nádrže pro umělé zasněžování (etapa II),

-

odvod finančních prostředků za trvalé odnětí pozemku ze ZPF,

-

náhrady škod z dočasného odnětí plnění produkční funkce lesa, předčasného smýcení
lesních porostů a dočasné vynětí pozemků z lesního půdního fondu.

D. 5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Není znám konkrétní dodavatel technického zařízení lanovky, na dodavatele bude
vypsáno výběrové řízení. Pro specifikaci parametrů bylo vybráno typové zařízení.
V současné době není známo přesné nasazení stavebních mechanismů (počet, typ) při
výstavbě záměru a s tím související spotřeba pohonných hmot, emisní úroveň a akustické
parametry mechanismů.
Pro vyhodnocení hlukové zátěže v dotčené lokalitě byl proveden modelový výpočet
pro běžný režim provozu lyžařského areálu. Pokud přicházelo v úvahu více řešení, byla
použita nejméně příznivá možnost.
Hluková zátěž je vypočtena uznávanými prognostickými postupy na základě
předpokládaného provozu záměru. Metody použité v oblasti modelování hluku nejsou a
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nemohou být absolutně přesnou prognózou - jsou postaveny na základě současného poznání,
vycházejí z experimentálně získaných dat.
Bilance materiálů, surovin, vody a energií během výstavby, jakož i druhů a množství
odpadu bude upřesněno v dalším stupni projektové přípravy.
Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu
prostředí a zdraví obyvatelstva.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Řešena je pouze jediná aktivní varianta – výstavba sjezdové trati, lanovky a
souvisejícího zařízení Červená Voda (Buková hora), ostatní varianty byly vyřazeny z důvodů
nepřijatelnosti v některém z posuzovaných pohledů (kontakt s lokalitami výskytu vzácných a
ohrožených rostlin a živočichů, kontakt s plochami lesů ochranných, významnější kontakt s
prvky ÚSES, výrazná expozice vůči bořivým větrům, složité možnosti napojení na inženýrské
sítě a silniční síť, výrazná expozice částí sjezdovky k jihu apod.).
Alternativní variantou je pouze varianta nulová. Ponechání východní a jihovýchodní
svah Bukové hory nad sídlem Mlýnický Dvůr bez plánované výstavby sjezdovky, lanovky a
souvisejícího zařízení.
Dále jsou obě varianty obecně porovnány z hlediska jejich vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí a na obyvatelstvo:
Aktivní varianta = výstavba sjezdové trati, lanovky a souvisejícího zařízení Červená Voda
(Buková hora)
očekávané vlivy:
+ rozvoj služeb v oblasti rekreace a cestovního ruchu
+ zvýšení atraktivity území
+ rozšíření nabídky možnosti celoročního sportovního využití
+ zvýšení příjmů obyvatel i samospráv
+ vznik nových pracovních příležitostí, snížení nezaměstnanosti v regionu
+ zvyšování životní úrovně
+ možnost využití přepravy na vrch Buková hora i v letním období
-

zábor nových ploch (ZPF, PUPFL) a potřeba káceních lesních porostů

-

zvýšení hlukové zátěže a produkce emisí z obslužné dopravy, zařízení a mechanismů.

Nulová varianta = řešení bez činnosti, znamená zachování stávajícího stavu bez výstavby
sjezdové trati, lanovky a souvisejícího zařízení a zřízení
očekávané vlivy:
+

nedojde k zábor nových ploch a kácení lesních porostů,

+ nebude probíhat výstavba a s ní spojený nárůst produkce emisí a hluku z obslužné
dopravy, zařízení a mechanismů
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+ nedojde k ovlivnění lokalit NATURA, přírodního parku a zvláště chráněných rostlin a
živočichů
+ nedojde k zatrubnění vodoteče
-

nedojde rozvoji služeb v oblasti a tím i zvýšení atraktivity území

-

nevzniknou nová pracovní místa, nesníží se nezaměstnanosti v regionu
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ČHMÚ Praha,
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MV ČR
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F. 2. Další podstatné informace oznamovatele
Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území a
jeho přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě
provedených terénních průzkumů.
Charakteristika záměru vycházela ze zpracované projektové dokumentace
k územnímu řízení a z informací sdělených zástupcem investora – Ing. Luďkem Fröhdem a
Ing. Josefem Findou.
Vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví byl vyhodnocen
dle platných legislativních předpisů. Při vypracování hlukové studie byl použit výpočtový
software pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku „Hluk +, Verze 6.61 – Výpočet dopravního a
průmyslového hluku ve venkovním prostředí“.
Vybrané doplňující údaje, studie, mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy
v závěru oznámení.
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Byly komplexně posouzeny očekávané vlivy související s výstavbou a provozem
plánovaného záměru „Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a související“ na
složky životního prostředí a zdraví obyvatel.
Záměrem investora je výstavba sjezdové tratě, lanovky a souvisejícího zařízení
západně od obce Červená Voda v severovýchodní části okresu Ústí nad Orlicí. Je plánována
výstavba nové sedačkové lanovky s možností zastřešení včetně spodní a vrchní stanice a
obslužných budov. Sedačková lanovka bude realizována jako lanová dráha se sedačkami pro
4 osoby. Vodorovná délka lanové dráhy činí 1555 m s převýšením cca 394 m. Šikmá délka
činí přibližně 1610 m. Předpokládaná přepravní kapacita činí 2400 osob/hod. Jízdní doba
bude při předpokládané jízdní rychlosti 5 m/s asi 5,36 min. Horní stanice lanovky a nástupní
prostor na sjezdovou trať bude umístěna východně od vrcholu v nadmořské výšce 952 – 954
m n. m. Objekt dolní stanice lanovky, budova občanského vybavení a technického zázemí,
nezbytná parkovací plocha a dojezd sjezdové trati jsou situovány jižně od současné účelové
komunikace v nadmořské výšce 547 – 568 m n. m. Mezi horní a dolní stanicí je umístěno
celkem 14 plnostěnných podpěr tvaru T. Sjezdová trať je situována jižně od trasy lanovky ve
vzdálenosti do 260 m. Celá trať má šířku 50 m a délku téměř 1800 m.
Konstrukční výška objektu občanského vybavení a technického zázemí se s ohledem
na navrhovanou náplň předpokládá 15 m plus podkroví. Celkový zastavěný prostor činí
přibližně 30 ha.
Součástí záměru je i vybudování dvou parkovišť. Kapacita parkoviště s celoročním
provozem pro osobní automobily návštěvníků činí 76 stání, pro zaměstnance a pohotovostní
vozidla 7 stání, pro autobusy 10 stání. Parkoviště se zimním provozem má celkovou kapacitu
211 osobních automobilů.
Pro vjezd do areálu bude využita stávající místní komunikace, která navazuje na
silnici č. I/11. Tato komunikace bude rekonstruována - bude opravena, rozšířena (na 7 m) a
bude položen nový asfaltový koberec. Současně bude prodloužena až po začátek lyžařského
areálu (po vjezd na záchytná parkoviště). Na základě modelových výpočtů hlukové studie, ze
které vyplynulo nadměrné zatížení části obytné zástavby hlukem dojde k přeložce místní
komunikace z místní části Mlýnický Dvůr do lyžařského areálu. Nově navržená komunikace
povede nově okolo kostela přes parcely č. 45/2, 41/1, na hranicích parcel 47/1, 47/2 a přes
parcelu č. 48
U vedení komunikace I/11 v prostoru Červené Vody směrem na Šumperk se
v současné době prověřuje její přeložení do trasy po západním okraji obce, a to přibližně ve
výhledové trase silnice R 43. V budoucnu se uvažuje s napojením příjezdové komunikace
areálu právě na přeložku komunikace č. I/11.
Obyvatelstvo
Celá oblast má výrazné předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu
s podmínkami vhodnými především pro rozšíření nabídky zimních sportů. V současné době je
v území pouze jediný ucelený lyžařský areál v Čenkovicích.
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Hlavním cílem je zvýšení atraktivity území pro návštěvníky, rozšíření nabídky
možnosti celoročního sportovního využití. Předpokládá se návštěvnost tuzemských i
zahraničních klientů, což znamená rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, vznik nových
pracovních příležitostí, zvýšení příjmů obyvatel i samospráv, snížení nezaměstnanosti
v regionu a zvyšování životní úrovně v této atraktivní části Pardubického kraje.
Z provozu záměru nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí areálu žádná
významná rizika - za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování
navržených opatření.
Zájmové území je situováno mimo zástavbu obce. Nejbližší jednotlivé obytné domy se
nacházejí cca 420 m od areálu, souvislá zástavba obce Mlýnický Dvůr se nalézá přibližně 800
m od spodní hranice areálu.
Při provozu záměru budou emitovány škodliviny do ovzduší.
Lze předpokládat, že výstavba záměru by mohla vyvolat malý imisní příspěvek a
mírný nárůst hlukové zátěže ke stávajícímu pozadí. Jedná se o vliv krátkodobý, dočasný – po
dobu výstavby. Výstavba bude prováděna mimo sezónu, tedy v době snížené intenzity
dopravy návštěvníků.
Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá
přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze v denní době.
Ovzduší
Zdrojem emisí při výstavbě záměru bude provoz stavebních mechanismů na staveništi
a obslužná nákladní automobilová doprava na příjezdových komunikacích. Vzhledem
k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy není možné přesně
vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provozem mechanismů a
obslužné dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze předpokládat, že bude
nízké.
Při výstavbě se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky.
Nejprašnější stavební práce (zemní a výkopové práce) budou realizovány v krátkém časovém
úseku (cca po dobu 2,5 měsíce). Prašnost bude omezována technickými a organizačními
opatřeními.
Plánovaný záměr – sjezdová trať, lanovka a související zařízení Červená Voda
(Buková hora) bude produkovat emise do ovzduší. Při provozu záměru budou emitovány
škodliviny do ovzduší.


Bodovým zdrojem emisí bude provoz kotle k vytápění objektu občanského vybavení a
technického zázemí



Plošným zdrojem emisí bude provoz dvou parkovišť s celkovou kapacitou 294
parkovacích míst pro osobní automobily a 10 parkovacích míst pro autobusy. Dalším
plošným zdrojem bude provoz jedné sněžné rolby na úpravu sjezdové tratě.
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Liniovým zdrojem emisí bude doprava na komunikacích I/11 a místní komunikaci z
Mlýnického Dvora k parkovišti areálu.

Stávajícím zdrojem emisí je doprava místních obyvatel obcí po místních
komunikacích a lokální topeniště obytných domků.
Půda, geofaktory
Záměr si vyžádá nový zábor půdy a potřebu vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL.
Celkové vynětí ze ZPF bude 10,04 ha. Zábor lesních pozemků (resp. PUPFL) bude činit 8,47
ha.
Při dodržení všech navržených opatření a respektování platných legislativních
předpisů je riziko negativního vlivu při výstavbě záměru i provozu záměru na znečištění půdy
a ovlivnění jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.
Realizací záměru nedojde k zásahu do geologických vrstev, nepočítáme-li budování
základů pro objekt občanského vybavení a technického zázemí a pro podpěry lanovky.
Voda
Navrhovaný areál neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V prostoru se
nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně Mlýnický Dvůr. Sjezdová trať ve své
nejspodnější části na okraji lesa zasahuje do výše uvedeného pásma na ploše cca 0,33 ha.
Po zprovoznění záměru lze očekávat nárůst spotřeby pitné vody. Navrhovaný objekt
občanské vybavenosti lyžařského vleku bude zásobován ze stávajícího vodovodního řadu
Červená Voda – Mlýnice.
Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do navržené zabezpečené betonové jímky.
v lyžařském areálu. Jímka bude pravidelně, dle potřeby vyvážena a odpadní vody likvidovány
na příslušné čističce odpadních vod. Odpadní vody z navržené kuchyně budou předčištěny
v odlučovači tuků. Odlučovač tuků bude umístěn mimo budovu, odtokové potrubí bude
napojeno na navrženou jímku.
Vody z parkovacích a zpevněných ploch s možností kontaminace ropnými látkami
budou před vypuštěním do vsaku předčištěny v sestavě ORL se sorpčním filtrem. Srážkové
vody ze střech a parkovacích ploch budou vypouštěny povrchovým odtokem do horninového
prostředí. Voda z plochy bude odtékat po spádnici do průlehu, který bude vodu zachycovat a
umožňovat její vsak do horninového prostředí.
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být splněny limity dané
kanalizačním řádem.
Dále je v areálu využívána technologická voda pro provoz systému zasněžování
Zdrojem vody pro technické zasněžování bude vodní tok Březná, jehož vody budou čerpány
do stávající malé vodní nádrže. Na trase výtlaku bude osazeno cca 24 zasněžovacích hydrantů
pro napojení přenosných zasněžovacích děl. To umožní rovnoměrné zasněžování celé
sjezdové tratě.
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Jako rezervní zdroj vody je navrženo vybudování malé vodní nádrže na stávajícím
bezejmenném potoce asi 400 m pod spodní stanicí lanovky. Nádrž bude napouštěna tímto
potokem a v jarních měsících bude akumulovat vody z tání sněhu na sjezdovce. Tyto dva
zdroje vody by měly pokrýt potřebu vody pro zasněžování navržené sjezdovky.
Při dodržování platné legislativy a respektování navržených opatření se nepředpokládá
se negativní ovlivnění kvality povrchových ani podzemních vod.
Flóra, fauna, ekosystémy
Navržená trasa sjezdovky Buková hora leží na východním a jihovýchodním svahu
v nadmořské výšce 958 m n. m. Veškeré lesní porosty, kde je navržena trasa sjezdovky, jsou
součástí Přírodního parku Suchý vrch – Buková hora. Mimo tento přírodní park leží pouze
vlastní dojezd, spodní stanice lyžařského vleku, veškerá technická a doprovodná zařízení (el.
přivaděče, příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a nádrž na vodu).
V rámci změny I. územního plánu sídelního útvaru Červená Voda zpracované v únoru
2005 bylo třeba v souvislosti s návrhem ploch pro sjezdovku a lanovku provést i úpravy
ÚSES. Došlo k posunům tras i k úpravám kategorií jednotlivých prvků.
Území přímo dotčené plánovanou výstavbou leží na hranici Ptačí oblasti Králický
Sněžník a to v její východní části. Chřástal polní se řadí mezi zvláště chráněné druhy
živočichů ČR v kategorii silně ohrožený. Na území ptačí oblasti se bude nacházet dolní
stanice lanovky, budova občanského vybavení a technického zázemí, parkoviště, nádrže na
akumulaci vody pro umělé zasněžování a přístupová komunikace s přípojkami inženýrských
sítí. Sjezdová trať je navržena v lese a většina její rozlohy se nachází mimo území ptačí oblasti
a na její území zasahuje pouze svou dolní částí. Převážně hospodářské lesy s převahou smrku
v trase plánované sjezdovky nemají pro výskyt chřástala polního žádný význam.
V porostech cca 200 m od navržené trasy sjezdovky bylo na několika místech
nalezeno několik chráněných druhů, např. bledule jarní a kokořík přeslenitý V horní třetině
svahu, cca 150 – 200 m od navržené trasy sjezdovky se nalézají bohaté porosty bledule jarní.
Zvláště chráněná území se v místě záměru ani v blízkém okolí nevyskytují.
Realizace záměru si vyžádá potřebu kácení lesních porostů, byla však přijata opatření
k maximálnímu snížení plošného kácení porostů.Trasa sjezdovky je navržena mírně klenutá,
z důvodu využití již stávajících odlesněných míst, je situována do míst s menším zápojem
vzrostlých lesních dřevin a do míst, kde se nacházejí paseky.
Struktura a funkční využití území
Umístění záměru je v souladu s územním plánem obce Červená Voda.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přímé vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se nepředpokládají.
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ZÁVĚR
Oznámení na záměr „Červená Voda (Buková hora) – sjezdová trať, lanovka a
souvisejícího zařízení“ bylo zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a podle metodického
pokynu odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP.
Předkládané oznámení prokázalo, že provoz nové sjezdové trati, lanovky a
souvisejícího zařízení nebude (i vzhledem k svému charakteru) významně nepříznivě
ovlivňovat životní prostředí ani obyvatelstvo.
Předpokládaný záměr výstavby sjezdové trati, lanovky a souvisejícího zařízení
Červená Voda – Buková hora nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí.
Během výstavby budou dodržována ustanovení vyplývající z platné legislativy, výstavba
bude probíhat v souladu se stavebním povolením.
S realizací záměru výstavby sjezdové trati, lanovky a souvisejícího zařízení dle
navrženého technického řešení lze souhlasit a to za podmínek respektování všech
navržených doporučení a opatření.
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H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace
Seznam příloh oznámení
Součástí oznámení jsou následující samostatné přílohy:
Příloha č. 1:

Výkresová dokumentace stavby

Příloha č. 2:

Situace širších vztahů s vyznačením prvků ÚSES

Příloha č. 3:

Biologické hodnocení zájmové lokality

Příloha č. 4:

Studie vlivu stavby na soustavu NATURA

Příloha č. 5:

Rozptylová studie

Příloha č. 6:

Hluková studie

Příloha č. 7:

Posouzení z hlediska zájmů lesního hospodářství

Příloha č. 8:

Posouzení území z hlediska archeologických zájmů

Příloha č. 9:

Inženýrskogeologické posouzení

Příloha č. 10: Hodnocení vlivu na veřejné zdraví
Příloha č. 11: Vybraná vyjádření dotčených úřadů k realizaci záměru
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