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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
HPP  hrubá podlahová plocha 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N nebezpečný odpad 
NP nadzemní podlaží 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O ostatní odpad 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Tento posudek byl zpracován na základě pověření Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 
70742/2011/OŽPZ/JI ze dne 15.8.2011. 

Požadavek na zpracování posudku dle zák. 100/2001 Sb. v platném znění byl vznesen ze strany krajského 
úřadu Pardubického kraje 2.8. 2011. 

Na základě výběrového řízení byla zpracována Smlouva o zpracování posudku mezi Krajským úřadem 
Pardubického kraje a fy. Bucek, s.r.o., zastoupené ing. Pavlem Cetlem, jako autorizovanou osobou podle 
zákona č. 100/2001Sb. 

Předmětem posudku byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace) 

Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu 

kterou zpracovala, dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, společnost 
AMEC spol. s r.o. pod vedením autorizované osoby Ing. Stanislava Postbiegla (osvědčení odborné 
způsobilosti č.j. 1178/159/OPVŽP/97).  

Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do 
kategorie II, bod 10.7 „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.“ a bod 10.10 
„Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle 
zvláštních právních předpisů.“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb..  

Před zpracováním dokumentace proběhlo zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace je 
tedy druhým materiálem, vypracovaným k posuzovanému záměru v režimu uvedeného zákona. 
Dokumentace vycházela z Oznámení (Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu) a dále rozvíjela 
posouzení jednotlivých složek životního prostředí rozpracované v Oznámení. Při zpracování dokumentace 
byly zohledněny závěry zjišťovacího řízení a písemná vyjádření příslušných úřadů, samosprávy a veřejnosti, 
které byly akceptovány a následně zapracovány do textu. 

Dokumentace EIA, kterou zpracovala společnost AMEC spol. s r.o. na základě § 8 zákona č. 100/2001 Sb. v 
rozsahu přílohy č. 4, je datována na červenec 2011. Tato dokumentace byla rozeslána a zveřejněna 
Krajským úřadem Pardubického kraje dne 20.07.2011.  

K datu 29.08.2011 byly zpracovateli posudku předány všechny vyjádření a připomínky k předmětné 
dokumentaci. 

Dne 31.10.2011 byl Odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje předán zpracovaný 
posudek. 
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ČÁST I 
(ZÁKLADNÍ ÚDAJE) 

I.1. Název záměru 

Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr velmi úzce navazuje na stávající lanovou dráhu a sjezdovou trať, která je na lokalitě v provozu od 
podzimu roku 2010.  

Záměr využívá stávajícího zázemí, které bylo vybudováno v roce 2010/2011, včetně parkoviště. Pro účely 
rozšíření lyžařského areálu se neuvažuje s rozšířením kapacity parkovacích stání. Stávající parkoviště 
pokryje kapacitní potřeby všech tří sjezdových tratí. Záměrem je rozšíření nabídky pro návštěvníky, tedy 
očekává se prodloužení jejich pobytu na lokalitě.  

Předmětem projektu jsou dvě modré sjezdové tratě a lanová dráha umístěná na jedné z nich.  

Základní technické parametry: 

Sjezdové tratě:  

 Sjezdová trať severní celková délka    cca 1950 m 
 „Suchý vrch“  šířka     cca 50 m 
    prům. sklon hlavního úseku  cca 23 % 
     plocha dočasného záboru PUPFL cca 8,1 ha  

 Sjezdová trať jižní  délka svahu    cca 1060 m 
             „Heroltice“  šířka     cca 50 m 
    délka spojky    cca 340 m 
    šířka spojky    cca 30 m 
    délka s využitím stávající sjezdovky cca 2170 m  
    průměrný sklon    cca 18 % 
    plocha dočasného záboru PUPFL cca 5,3 +1,0=6,3 ha 

Lanová dráha na sjezdové trati Heroltice:  

    Druh a typ lanové dráhy:  čtyřsedačková, pevné uchycení 
    přepravní kapacita:   2000 lyž. /hod 
    vodorovná délka:   cca 1060 m 
    celkové převýšení:   cca 200 m 
    předpokládaný počet podpěr:  8 až 10 ks 

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

  kraj:      Pardubický 
  správní obec s rozšířenou působností:  Králíky 
  obec:      Červená Voda 
  katastrální území:    Mlýnický Dvůr 
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I.4. Obchodní firma oznamovatele 
  SKIPARK Červená Voda s.r.o. 

I.5. IČ oznamovatele  

  62062026 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele  

  Šedivská 844 
  561 51 Letohrad 

I.7. Oprávněný zástupce oznamovatele:    
  Mgr. Radek Procházka 

  ředitel společnosti 
  Šedivská 844 
  561 51 Letohrad 
  tel.: 461 535 407 
  fax.: 461 535 559 
  e-mail: prochazka@skiparkcervenavoda.cz 

 

 

 

mailto:prochazka@skiparkcervenavoda.cz
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ČÁST II. 
(POSOUZENÍ DOKUMENTACE) 

II.1. Úplnost dokumentace 

Z hlediska naplnění osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. je možno posuzovanou dokumentaci 
označit za úplnou. 

Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny 
dílčí výhrady komentované v následných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a 
nikterak nezpochybňují tvrzení uvedené v předchozím odstavci.  

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod 
hodnocení  

Při studiu dokumentace byla věnována pozornost především obsahové a věcné správnosti uvedených 
údajů, případné stylistické chyby, překlepy a další drobné chyby pokud nepřesahují únosnou míru a  
nesnižují vypovídací schopnost textu nejsou v dalším textu posudku komentovány. 

Citace či úryvky z dokumentace a příloh jsou psány tučnou kurzívou. 

Část A - Údaje o oznamovateli 

Kapitola obsahuje údaje úplné a správné, ze strany zpracovatele posudku k nim nejsou připomínky. 

Část B - Údaje o záměru 

Kapitola uvádí základní údaje o vstupech a výstupech a základní popis navrhované technologie. Dále je v 
dokumentaci uveden postup výstavby.  

Nejvýznamnějším vlivem záměru je dočasné odnětí PUPFL v rozsahu 14,4 ha (8,1 a 6,3 ha), odnětí je 
navrženo na 20 let.  

Z hlediska spotřeby surovin a energií připadá v úvahu odběr technologické vody pro umělé zasněžování, 
nárůst spotřeby el. energie pro lanovou dráhu (Heroltice) a nárůst spotřeby pohonných hmot pro 
mechanismy používané pro údržbu nových sjezdových tratí. 

Celkově zpracovatel posudku považuje zpracování části B dokumentace jako dostatečné a správné.  

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

Zpracovatel posudku v zásadě považuje způsob zpracování této kapitoly za správný. V následujícím textu 
se zpracovatel posudku vyjadřuje k některým kapitolám Dokumentace poněkud podrobněji v následujících 
odstavcích: 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 

Popisy jednotlivých složek životního prostředí, dotčených posuzovaným záměrem, jsou provedeny 
dostatečně a obsahují relevantní údaje pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 
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C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány odpovídajícím způsobem. Kapitoly věnované biologii, krajinnému rázu 
a hluku jsou doplněny podrobnějšími údaji v jednotlivých přílohách dokumentace. 

C.II.1.Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

K této části nemá zpracovatel posudku žádné podstatné připomínky.  

C.II.2. Stávající imisní zatížení v lokalitě 

Z hlediska posuzovaného záměru není kvalita ovzduší podstatná, proto údaje uvedené v kapitole považuji 
za dostatečné. Klimatické faktory se odkazují na lokalizaci záměru v klimatických oblastí CH6 a CH7, s 
ohledem na typ záměru bych předpokládal, že v této kapitole budou podrobněji rozvedeny údaje o 
sněhové pokrývce (doba trvání, výška atd.), případně údaj o ledových dnech v dotčené lokalitě a komentář 
zhodnocující orientaci svahu. 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Stávající stav hlukové zátěže je hodnocen popisně, podrobnější údaje lze dohledat v protokolu z měření 
hluku (č. 16059/2011), který tvoří přílohu hlukové studie (příloha č. 6). 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

K údajům v této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné podstatnější výhrady, problematika pramenišť 
je podrobněji popsána v příloze č. 7 (hydrogeologické a hydrologické posouzení).  

C.II.5. Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

K údajům v této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné výhrady, kapitola obsahuje všechny podstatné 
údaje.  

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

K této části nemá zpracovatel posudku žádné podstatné připomínky.  

C.2.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajina 

Kapitola obsahuje stručný souhrn výsledků biologického hodnocení (příloha č. 2) a posouzení vlivu na lesní 
porosty a myslivecké využití (příloha č. 4) a entomologické posouzení lokality (příloha č. 3). K obsahu 
kapitoly nemáme podstatnější připomínky. 

C.II.7.3. Zvláště chráněná území 

Kapitola konstatuje, že záměr leží na území PP Suchý vrch - Buková hora. K obsahu kapitoly nemáme 
podstatnější připomínky. 

C.II.7.4. Významné krajinné prvky 

V kapitole se konstatuje, že v dotčeném území se vyskytují pouze VKP "ex lege". 

K obsahu kapitoly nemáme podstatnější připomínky. 

C.II.7.5. Územní systém ekologické stability 

Kapitola obsahuje výčet a mapový zákres lokálních, regionálních i nadregionálních prvků USES, k obsahu 
kapitoly nemáme podstatnější připomínky. 

C.II.7.6. Lokality soustavy Natura 2000 

V kapitole je uvedena stručná charakteristika ptačí oblasti Kralický Sněžník s předmětem ochrany Chřástal 
polní (Crex crex). Hodnocený záměr do této PO zasahuje pouze malou částí (cca 100m dolní části 
sjezdovky Suchý vrch). 

Vliv záměru na lokality NATURA je dle stanoviska KÚ Pardubického kraje vyloučen. 

C.II.8. Krajina 

Kapitola obsahuje základní popis a je doplněna studií posouzení vlivu na krajinný ráz (příloha č. 5) K 
obsahu kapitoly nemáme podstatnější připomínky. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

K této části nemá zpracovatel posudku žádné podstatné připomínky.  
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C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura 

K této části nemá zpracovatel posudku žádné podstatné připomínky.  

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

K této části nemá zpracovatel posudku žádné podstatné připomínky.  

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení 

Celkové zhodnocení formou samostatné kapitoly není provedeno, veškeré údaje a vyhodnocení jsou 
provedeny v rámci kapitoly C.II. 

Část D - Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení 
jejich velikosti a významnosti 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

V kapitole autor konstatuje, že jediným relevantním negativním vlivem na obyvatelstvo by mohl být hluk z 
provozu areálu. Působení hluku je vyhodnoceno samostatnou hlukovou studií zpracovanou výpočtovým 
programem Hluk plus.  

Vyhodnocení zdravotních vlivů na obyvatelstvo je provedeno standardním způsobem odpovídajícímu 
očekávaným důsledkům a významu stavby, s uvedenými závěry lze souhlasit. K zpracování mám jen 
drobnou výhradu: zpracovatel mohl více rozvést kladný vliv záměru na sociálně ekonomickou situaci - 
například porovnáním se sousedním areálem v Čenkovicích a jeho dopadem na obec. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Záměr není významnějším zdrojem emisí do ovzduší, proto nebyla tato kapitola podrobněji rozpracována 
ani hodnocena modelovým výpočtem. S postupem v zásadě souhlasím, etapa výstavby je natolik krátká, že 
její výpočtové hodnocení nemá smysl. Etapa provozu nevnáší do prostředí žádné významné množství emisí 
(s výjimkou úpravy sněhu v sezoně rolbou a sečení trávy ve vegetačním období). 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Součástí dokumentace je hluková studie, jejíž součástí je specifikace zdrojů hluku (provozu areálu, 
doprava), specifikace chráněného venkovního prostoru (výpočtových bodů), výpočet hladin hluku z 
provozu areálu, výpočet hladin hluku z dopravy a souhrnné hodnocení výsledků včetně porovnání s 
hygienickými limity. Hluková studie je doplněna měřením hluku provedeným Zdravotním ústavem se 
sídlem v Ostravě. 

Použité postupy a výsledky výpočtů jsou korektní a nemáme k nim významné připomínky. Hodnocení a 
závěry dokumentace o vlivech záměru na hlukovou situaci jsou správné. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Autor dokumentace stručně komentuje vliv na odvodnění oblasti a hydrologické charakteristiky (nepříliš 
významné navýšení průtoků v pravostranném přítoku Březné v Mlýnickém Dvoře). V rámci hodnocení vlivu 
na podzemní vody je dokumentace doplněna o posudek fy. EnviAqua s.r.o. Dokumentace řeší možnost 
ovlivnění kvality podzemních vod vnosem chemických látek obsažených v povrchové vodě používané pro 
umělé zasněžování a navrhuje opatření pro zmírnění tohoto vlivu. K navrženým opatřením se zpracovatel 
posudku přiklání a přebírá je do návrhu stanoviska. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. Otázka dočasného odnětí není předmětem 
procesu EIA, rozhodne o něm příslušný orgán v samostatném řízení. 
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Zhodnocení vlivu na faunu je v dokumentaci zpracováno dostatečně, je doplněno studiemi v příloze 
dokumentace (biologické hodnocení, entomologické posouzení a posouzení vlivu na lesní porosty a 
myslivecké využití). K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné podstatnější připomínky.  

 

D.I.8 Vlivy na krajinu 

K údajům v této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné zásadní výhrady. Se závěry hodnocení se lze 
víceméně ztotožnit.  

Souhlasíme také s konstatováním, že stavby posuzovaného charakteru se vždy významnou mírou podílejí 
na ovlivnění krajinného rázu a nelze při nich vyloučit zásahy do krajinné scenérie. Negativní míra těchto 
zásahu však bývá snížená faktem, že lyžařské areály již patří do horského prostředí a jejich výstavba 
zvyšuje atraktivitu a rekreační využití území. Dále se domníváme, že vytvoření liniového zásahu do 
stávajícího porostu (průseku), který je zatravněn je méně brutální než odlesnění spojené s výstavbou 
objektů výrazně se v krajině vyjímající (např. díky výraznému zbarvení atd.). 

 

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. 

 

D.I.10 Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. 

 

D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 
a možnosti přeshraničních vlivů 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku podstatnější připomínky, v zásadě jsou zde shrnuty údaje 
uvedené v kapitole D.I. 

 

D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

V kapitole jsou podrobněji rozepsány 3 potenciální havarijní stavy: únik závadné látky a požár. Podrobněji 
je v dokumentaci rozepsán případ úniku závadných látek (včetně návrhu opatření), nebezpečí požáru je 
řešeno pouze okrajově.  

S popisem rizik zpracovatel posudku v zásadě souhlasí, v rámci provozu není pravděpodobné riziko vzniku 
požáru v prostoru vlastní sjezdovky nebo lesa, nebudou zde skladovány ani ve významnějším množství 
používány žádné hořlaviny (pouze obsah nádrží mechanismů). V zimním období je navíc riziko vzniku 
požáru ve volném prostoru nízké. 

 

D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 
životní prostředí 

V posuzované dokumentací bylo uvedeno celkem 65 opatření k prevenci, vyloučení, snížení, nebo 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, opatření jsou řazeny podle jednotlivých složek životního 
prostředí.  

V části IV tohoto posudku jsou tato opatření rekapitulována i se stručným vyjádření zpracovatele posudku. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 

V kapitole je konstatováno, že dokumentace byla zpracována v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 
Sb. a že její přílohu tvoří doprovodné studie. Metody použité při zpracování jednotlivých studií jsou 
komentovány v příslušných kapitolách jednotlivých studií. 

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů 

K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek. 

Část F.  Závěr 

Dokumentace vyhodnocuje záměr jako proveditelný, jako nejvýznamnější vlivy vyhodnocuje vliv na oblast 
bioty a hydrogeologie. Ostatní vlivy  jsou hodnoceny jako méně významné. 

S vyhodnocením závažnosti jednotlivých vlivů zpracovatel posudku v zásadě souhlasí. Celkovou 
akceptovatelnost záměru budu komentovat v následující kapitole posudku. 

 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

V dokumentaci byla uvedena pouze 1 aktivní varianta řešení spočívající v realizaci 2 sjezdovek ("Suchý 
vrch" a "Heroltice") využívajících infrastrukturu stávající sjezdovky nacházející se mezi nově navrhovanými 
sjezdovkami. 

Vzhledem k tomu, že se tedy jedná o porovnání nulové varianty s variantou "maximální", nemá zpracovatel 
posudku k tomuto postupu připomínky. 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující 
státní hranice 

V dokumentaci je uvedeno, že vlivy překračující státní hranici jsou vyloučeny. Zpracovatel posudku s tímto 
konstatováním souhlasí. 
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ČÁST III. 
(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM 

NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) 

Návrh technického řešení záměru „Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu“ odpovídá technickým 
řešením použitým při výstavbě jiných sjezdových tratí a respektuje zkušenosti získané při budování 
stávající sjezdové trati "Mlýnice" ve stejné lokalitě. 

Realizace záměru nepřináší žádné výrazné riziko znečišťování životního prostředí, jistou pozornost je třeba 
věnovat opatření pro vyloučení eutrofizace prostředí vlivem zvýšených koncentrací sloučenin dusíku, 
fosforu, chloridů, draslíku a vápníku v důsledku umělého zasněžování sjezdové trati (a tím způsobeného 
vnosu látek z povrchové vody z toku Březné). Navržená technická opatření spočívají ve nížení rychlosti 
vtékajících vod pomocí vsakovacích jímek sníží i potenciální negativní dopady na kvalitu vody. 

Z hlediska posouzení technického řešení ve vztahu k životnímu prostředí je možno zmínit ještě detailní 
technická řešení směřující ke snížení rizika eroze svahu a urychlení tvorby vegetačního pokryvu. S 
navrhovanými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí. 

Nejvýznamnějším vlivem spojeným se záměrem je odlesnění relativně velké plochy lesa. V tomto případě 
vyhodnocení technického řešení není příliš na místě, kladně lze hodnotit zúžení šířky sjezdovky (oproti 
návrhu v Oznámení záměru) a tedy ke snížení rozsahu odlesnění. 
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ČÁST IV. 
(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

1. V dalších fázích projekce bude naplánován pro jednotlivé etapy výstavby postup a režim prací, 
včetně související dopravy, minimalizující nepříznivé vlivy na obyvatelstvo (omezení souběhu 
hlučných technologií, minimalizace prašnosti příjezdových komunikací apod.). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí - projekt organizace výstavby je běžnou součástí projektové 
dokumentace 

podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění: 

V návaznosti na projekt organizace výstavby budou specifikována opatření minimalizující nepříznivé vlivy 
na obyvatelstvo 

 

2. Stavební a konstrukční práce v blízkosti obytných a rekreačních objektů, včetně související 
dopravy, budou prováděny v denní dobu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

3. Při průjezdu obcí na komunikaci ke Skiparku bude omezena rychlost automobilů na 30 km/hod. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

Ovzduší a klima 

4. Součástí plánu organizace výstavby bude specifikace opatření k omezení prašných emisí a 
vynášení materiálu ze staveniště (očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, 
očista komunikací, neprovádění zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného 
skladování sypkých materiálů, skrápění povrchu staveniště resp. další). Tato opatření budou 
požadována po dodavateli stavebních a konstrukčních prací, v průběhu výstavby dodržována a 
kontrolována. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska jako součást podmínky č.1 
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Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

5. Stavební a konstrukční práce v blízkosti chráněného venkovního prostoru resp. chráněného 
venkovního prostoru staveb nebudou prováděny v nočních hodinách. V denních hodinách bude 
prokazatelně zajištěno splnění hygienických limitů hluku. 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění: 

Stavební a konstrukční práce v blízkosti chráněného venkovního prostoru resp. chráněného venkovního 
prostoru staveb nebudou prováděny v nočních hodinách 

 

6. Doporučujeme omezit pohyb rolby na sjezdovce „Suchý vrch“ v nočních a brzkých ranních 
hodinách v blízkosti rekreační zástavby, aby nedocházelo k  narušení pohody rekreování.  

Vzhledem k nedoporučení realizace sjezdovky "Suchý vrch"  

podmínku nepřebírám do návrhu stanoviska  

 

7. Doporučujeme omezit pohyb rolby na dojezdu (tj. nejblíže obytným objektům) v nočních a brzkých 
ranních hodinách v blízkosti rekreační zástavby, aby se omezilo riziko na narušení pohody bydlení.  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

8. Po zprovoznění rozšíření areálu bude provedeno kontrolní měření, které prokáže plnění 
stanovených hygienických limitů pro dobu denní a noční, popř. bude sloužit k návrhu 
protihlukových opatření, která by vedla k plnění stanovených hygienických limitů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

Povrchová a podzemní voda 

9. Bude využívána technika v dobrém technickém stavu, úkapy ropných látek z techniky budou 
omezeny vhodnými opatřeními. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí, jedná se však o povinnost vyplývající z legislativy proto  

podmínku nepřebírám do návrhu stanoviska  

 

10. Pro mobilní techniku s otevřeným okruhem mazání (např. řetězové pily) budou používány 
biologicky degradovatelné oleje. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

11. Součástí plánu organizace výstavby bude havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy 
k odstranění následků případné havárie. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  
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podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

12. Na staveništi budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných 
škodlivých látek. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

13. Areál bude v době provozu vybaven materiály pro likvidaci případných havarijních úniků látek 
nebezpečných vodám (provozní kapaliny stavebních strojů, rolby, mazací oleje ve strojovně 
lanovky aj.). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

14. Odběr povrchové vody bude prováděn v rozsahu stanoveném rozhodnutím příslušného 
vodoprávního úřadu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

15. Při výstavbě sjezdových tratí budou v půdním krytu ponechány kořeny stromů, které mohou zvýšit 
zasakování povrchových srážek do půdního krytu v prostoru sjezdových tratí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

16. Tratě budou zatravněny vhodnou směsí místních bylin. Kvalitě zatravnění bude věnována zvýšená 
pozornost. Včasné zapojení travní porostu je nezbytné, v exponovaných místech bude v případě 
potřeby užito geotextílií.  

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

17. Souvislý, plně zapojený drn je nutné udržovat po celou dobu existence sjezdovky. V případě jeho 
poškození musí být podniknuta okamžitá opatření, aby nedošlo k rozvoji eroze. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

18. Na sjezdové trati bude provedeno protierozní opatření realizací sítě příčných odvodňovacích rýh 
mírného spádu. Dojde k zpomalení povrchového odtoku a jeho odtoku do stran do okolních 
porostů. Výtoky budou opevněny kamennou rovnaninou.  
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Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

19. Vyústění odtokových rýh bude situováno mimo stávající prameniště a místní vodoteče. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

20. U pramenišť, umístěných nad sjezdovými tratěmi bude snížena možná rychlost odvodnění 
vhodným opatřením na odtoku vody, například hrázkou. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

21. V prostoru blízkém prameništím pod sjezdovou tratí snížit rychlost vytékajících vod z 
odvodňovacích rýh vybudováním vsakovacích jímek zarovnaných kamennou rovnaninou. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

22. Je doporučeno zvýšení kapacity propustku a koryta potoka v zastavěné části obce Mlýnický Dvůr, 
případně zde realizovat další protipovodňová opatření.  

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

Půda 

23. Ve vrcholových částech sjezdových tratí, v porostech zařazených do kategorie lesů zvláštního 
určení se zvýšenou funkci půdoochrannou, budou terénní práce provedeny v nezbytně nutném 
rozsahu, s ohledem na minimalizaci poškození půdního povrchu. Pařezy v trase sjezdovky nebudou 
vytrženy, kořenové systémy budou zachovány, tak aby byly schopny poutat půdu a omezit rozvoj 
eroze. Nadzemní části pařezů budou odříznuté, případně odfrézované. Po odtěžení porostu a 
odstranění pařezů bude poškozený půdní povrch co nejdříve sanován a založen travinný porost pro 
jeho stabilizaci. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

24. V dalším stupni projektové přípravy budou navržena dostatečně dimenzovaná protierozní. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  
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podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

25. Kácení průseku pro sjezdové tratě a lanovou dráhu bude provedeno správci lesů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

26. Zásahy do terénu při výstavbě podpěr lanové dráhy budou minimalizovány, detailní umístění 
jednotlivých podpěr bude upřesněno (s ohledem na technologické požadavky stavby) po provedení 
inženýrsko-geologického průzkumu a po konzultaci s biologickým stavebním dozorem. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

27. Po celé délce sjezdové trati bude v co nejkratší době po vysvahování provedeno příčné odvodnění 
svodnicemi. Svodnice budou pravidelně čištěny a zatravněná plocha kosena (sekána). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

28. Neprodleně bude zabezpečeno osetí vykácené plochy kompaktním vegetačním krytem. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

29. V nejvíce exponovaných místech budou položeny (např. v pruzích) protierozní rohože (senné 
kotouče). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

30. Betonáž základů a montáž podpěr bude provedena zvláštní mechanizaci, vhodnou pro práci v 
environmentálně citlivém prostředí – kráčející bagr, gumová pásová technika. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Opatření v této sekci nejsou uváděna s odkazem, že jsou shodná s opatřeními v sekci Půda a 
Povrchová a podzemní voda. Ze stejného důvodu zde komentář neuvádím. 
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Fauna, flóra a ekosystémy 

31. V dalším stupni projektové přípravy bude ve spolupráci s biologickým stavebním dozorem 
zpracován harmonogram prací jednotlivých etap výstavby. Veškeré stavební práce rušivého 
charakteru (obzvláště zemní) a kácení dřevin a křovin budou realizovány podle navrženého 
harmonogramu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

32. Z důvodu zamezení škod při výstavbě bude zajištěno provádění "biologického stavebního dozoru" v 
pravidelných intervalech po dobu výstavby záměru. Tento dozor bude prováděn odborně 
způsobilou osobou, schválenou orgánem ochrany přírody. Podmínky a kompenzační opatření bude 
provozovatel areálu plnit ve spolupráci s biologickým stavebním dozorem. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

33. Před započetím zemních prací bude proveden odborný transfer obojživelníků a plazů na předem 
vybrané blízké lokality. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

34. Transfery savců a ptáků jsou v daném území při případném uskutečňování záměru nejen 
bezpředmětné, ale technicky nerealizovatelné. U zvláště chráněných druhů ptáků je nezbytné 
naplnit zákonnou podmínku zajištěním nerušeného průběhu jejich reprodukčního období 
(vyhnízdění), tj. umožnit jejich vyhnízdění tím, že minimálně od 1. 4. do 20. 7. nebude na 
dotčeném území zahájeno kácení. S ohledem na všechny skupiny živočichů je žádoucí provést 
zásah do vegetačního a půdního krytu v období vegetačního klidu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění: 

Zásah do vegetačního a půdního krytu v období vegetačního klidu, kácení nebude prováděno v době od 
1.4. do 20.7. 

 

35. Stavební práce, při kterých bude zásadně dotčeno stávající přírodní prostředí, budou realizovány 
mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. od září do března (resp. poloviny března – 
dle aktuálního vývoje počasí). Toto se týká především zásahů do dřevinných porostů a půdního 
krytu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

36. Stavební práce, při kterých bude zasahováno do půdního krytu, budou provedeny mimo období 
hibernace plazů a obojživelníků (tj. začátkem března – v součinnosti s předchozí podmínkou). 
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Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

37. Pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů a realizaci transferů či jiných kompenzačních 
opatření je třeba obdržet výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

38. Při vykácení koridoru sjezdovek dojde v krátkém čase k určitému úbytku hnízdních možností na 
jejich území. Tento úbytek je potřeba alespoň zčásti kompenzovat vyvěšováním vhodných typů 
ptačích budek v okolí sjezdovek.  

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění: 

Jako kompenzační opatření (za úbytek hnízdních možností) budou v okolí sjezdovky vyvěšeny ptačí budky. 
Počet, umístění a technické parametry budou upřesněny v projektové dokumentaci na základě ornitologa a 
konzultovány s orgánem ochrany přírody.  

 

39. Přebytečnou povrchovou vodu odvádět ze sjezdových tratí tak, aby vzniklé odtokové rýhy 
navazovaly pokud možno na stávající prameniště a vodoteče. Tímto bude posílen hydrický režim 
těchto mikrostanovišť, přičemž může dojít i k navýšení množství vhodných stanovišť pro hygrofilní 
bezobratlé.  

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

40. Případné samovolně vzniklé drobné podmáčené plochy v prostoru sjezdovek do budoucna 
nelikvidovat a ponechat spontánní sukcesi, pokud tím nebude ohrožena bezpečnost provozu tratí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

41. Výkop pro uložení potrubí vody pro zasněžování nebude veden přes podmáčené porosty, potrubí 
bude podle možností uloženo do stejného výkopu s ostatními inženýrskými sítěmi. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

42. Drobné vodní toky, které budou sjezdovky křížit, musí zůstat zachovány. Jejich koryta je možné 
místně upravit, musí však být zachován jejich přírodní charakter a napojení na pokračování toku. V 
případě, kdy bude sjezdovka procházet přes podmáčené lokality a bude potřeba vodu odvést, musí 
k tomu být využito koryto s přírodě blízkou úpravou.  
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Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

43. Na ploše sjezdovky bude co nejdříve založen travinný porost. Souvislý, plně zapojený drn bude 
udržován po celou dobu existence sjezdovky. V případě, že by se zjistilo poškození souvislého 
drnu, musí být plocha sanována (zahrnutí rýh, dosetí atd.). Travinný porost by měl být dvakrát 
ročně kosen, aby se udržela potřebná kvalita. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

44. Pro zatravňování sjezdových tratí používat pestřejší květnaté luční směsi původní druhové skladby 
středoevropské flóry. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

45. Travní porosty je nevhodné mulčovat. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění 

Travní porosty nebudou mulčovány. 

 

46. Luční vegetaci na případně vzniklých sjezdovkách je vhodné neséct celoplošně. Bude-li to 
technicky možné, je žádoucí ponechávat na ploše sjezdovek každoročně drobné nesečené luční 
segmenty, případně plochy, jež budou sečeny až během října. Umístění takových ploch je vhodné 
meziročně měnit. Rozloha nesečených celků by měla zaujímat každoročně několik hektarů z 
celkové rozlohy bezlesí. Tyto plochy dočasně vyjmuté z lučního hospodaření je možné vést např. 
při krajích sjezdovek jako pruhy. Pro zachování konektivity je vhodné tyto plochy rovnoměrně 
rozmístit odshora dolů. Mohou být od sebe odděleny sečenými úseky. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění 

V rámci provozního řádu bude upřesněn postup sečení plochy sjezdovky tak, aby byly na ploše sjezdovky 
každoročně zachovány nesečené segmenty, jejichž umístění se bude každoročně měnit. 

 

47. Detailní situování spojky a sjezdových tratí bude promítnuto do zaměřeného terénu (s detailem 
jednotlivých vzrostlých stromů), a to tak, aby navrhované řešení bylo co nejšetrnější k současné 
hodnotě stromů (s nárokem na minimální kácení bukového porostu). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  
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48. V prostoru záměru nebudou prováděny výsadby nepůvodních druhů dřevin a křovin. Bude 
preferována výsadba autochtonního původu.  

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

49. Část odtěžených stromů (kmenů), zejména buky a jedle, v prostoru navržených sjezdových tratí je 
vhodné ponechat v navazujících lesních porostech samovolnému rozpadu (biotop pro saproxylické 
druhy brouků). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

50. Ve spolupráci s příslušnou lesní správou bude navržen postup prací při kácení, obnově a ochraně 
všech dotčených lesních porostů, tento postup prací bude formou projektu součástí projektu pro 
územní řízení. V projektu budou promítnuty podmínky vzešlé z procesu EIA. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

51. Po dohodě s příslušnou lesní správou budou všemi dostupnými prostředky (přenosné i stabilní 
dočasné oplocení, individuální ochrana atd.) ochráněny stávající nárosty přirozeně zmlazujícího 
buku a bude zajištěna ochrana a odrůstání přirozeně zmlazující jedle, a to jak v letním tak zimním 
období. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

52. Zařízení staveniště bude situováno v dostatečné vzdálenosti od bezejmenných přítoků Březné, v 
době výstavby nesmí být narušena jejich niva a břehové porosty. Zároveň zde nebude prováděno 
parkování a údržba mechanismů, ani zde nebudou skladovány závadné látky a/nebo lehce 
odplavitelný materiál. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

53. Po dohodě s lesní správou bude iniciována pravidelná kontrola nových porostních stěn (možný 
výskyt jedinců napadených hnilobou). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

54. Pravidelně budou kontrolovány výskyty synantropních, expanzních a invazních druhů (např. 
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatka (Reynoutria sp. div.), chrastice rákosovitá 
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(Baldingera arundinacea). Každý jejich výskyt bude hned v zárodku likvidován, aby nevznikala 
ohniska pro jejich další šíření. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

55. Na porostních okrajích vystavených západním větrům vysadit rychlerostoucí dřeviny pro jeho 
zpevnění (např. javor klen, jeřáb ptačí, jívu, olši šedou, olši lepkavou). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

56. Na místech vymezených v studii „Posouzení vlivu na lesní porosty a myslivecké využití území“ 
podporovat zdravotní výběr stromů (podpora buku, jedle, klenu a dalších zpevňujících dřevin). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

57. V době provozu sjezdových tratí bude zabezpečena ochrana okolního porostu před vjížděním 
lyžařů (sítě, přenosné plůtky). Případné oplocení a sítě podél sjezdových tratí by nemělo být 
souvislé, aby nebránilo migraci zvěře. Po skončení zimní sezóny je nutno tyto bariéry odstraňovat. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

58. Sjezdové trati v okolí lesních cest musí byt udržovány tak, aby zde nebyly ze sněhu vytvořeny 
mantinely, nebo nedošlo k vytvoření nepřejezdné hrany.  

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

Opatření pro kompenzaci vlivů vedení na faunu, floru a ekosystémy: 

59. Investor se bude (po dohodě s příslušnou lesní správou) podílet na zalesnění obtížně zalesnitelné 
holiny ve vrcholové části Bukové hory, jako kompenzaci za odlesněnou plochu. K zalesnění je 
navrženo využít náletové buky z odlesňované plochy a z břehu cesty, které jsou zvyklé na zdejší 
extrémní vrcholové podmínky, s doplněním nově vysázeného smrku. Proti okusu zvěří buky 
ochránit kvalitní individuální ochranou (robustní dřevěné plůtky zapřené kůly do tří stran). 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  
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60. Ve starších porostech, v místě trasování navržených sjezdovek bude po hranici sjezdovek 
investorem (po dohodě s příslušnou lesní správou) provedena nebo jednorázově financována 
částečná probírka lesa a realizována podsadba vhodnými druhy původních dřevin. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

61. Po dohodě s provozovatelem sjezdovek budou na odlesněných plochách na dopravně přístupných 
místech s mírnějším sklonem zřízena zvěřní políčka pro další zvýšení úživnosti honitby. 

 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

Hmotný majetek a kulturní památky 

62. V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací budou okamžitě přerušeny 
práce a nález bude zajištěn proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález bude ohlášen stavebnímu 
úřadu a orgánu státní památkové péče, případně archeologickému ústavu. Dále bude postupováno 
podle dispozic těchto orgánů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

Dopravní a jiná infrastruktura 

63. Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť 
komunikací a přístupových cest. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

64. Provozovatel sjezdové trati musí okolí lesních cest udržovat tak, aby zde nebyly ze sněhu 
vytvořeny mantinely, nebo aby nedošlo k vytvoření nepřejezdné hrany. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska spolu s prakticky totožnou podmínkou č. 58 

 

Ostatní 

65. Odpady musí být tříděny podle druhů a kategorií již v místě vzniku, musí být zabezpečeny proti 
znehodnocení, odcizení nebo úniku do životního prostředí a následně odváženy a zneškodňovány 
odbornou firmou. U odpadů bude preferováno jejich znovuvyužití. S obaly bude přednostně 
nakládáno v režimu zákona o obalech. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku nepřebírám do návrhu stanoviska doslovně - jedná se o zákonnou povinnost 
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ČÁST V. 
(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K 

DOKUMENTACI) 

Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice) celkem 4 vyjádření k dokumentaci.  

V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek, požadavky na 
zapracování do dokumentace jsou akceptovány, v textu však není tato skutečnost akcentována .  

Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku uvedena 
citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář zpracovatele 
posudku. 

K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky: 
1. Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 3.8.2011, č.j.: 

ČIŽP/45/IPP/1105085 002/11/KDR 
2. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 9.8.2011, č.j.: 

KHSPA 11284/2011/HOK-UO 
3. Městský úřad Králíky, odboru životního prostředí ze dne 19.8.2011, č.j. 4487/2011/ŽP/RM/2-124 
4. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence, ze dne 9.7.2011, č.j. KrÚ 

64410/2011/OŽPZ/JI 

Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku. 

1.  Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 3.8.2011  

č.j.: ČIŽP/45/IPP/1105085 002/11/KDR 

Oddělení integrace - bez připomínek 

Oddělení ochrany ovzduší - bez připomínek (upozorňuje na povinnosti vyplývající z platné legislativy). 

Oddělení ochrany vod - bez připomínek 

Oddělení odpadového hospodářství - nemá zásadní připomínky (upozorňuje na povinnosti vyplývající z 
platné legislativy). 

Oddělení ochrany přírody - konstatuje, že považuje i nadále realizaci sjezdové tratě označené jako Suchý 
vrch - trať A za nepřijatelnou. 

Oddělení ochrany lesa - konstatuje, že považuje i nadále realizaci sjezdové tratě označené jako Suchý vrch 
- trať A za nepřijatelnou. 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Oddělení integrace, ochrany ovzduší a ochrany vod nevznesly připomínky, které by bylo třeba komentovat. 
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Oddělení ochrany přírody poměrně rozsáhle (viz plný text v příloze) zdůvodňuje proč považuje dotčené 
území za cenné a navrhované zásahy za nevratné, především s ohledem na fragmentaci lesních porostů a 
z toho pramenící snížení ekologické stability a biodiverzity. Dále konstatuje, že nepovažuje rozšíření 
sjezdovky za veřejný zájem převyšující veřejný zájem ochrany přírody. 

Zpracovatel posudku názor ČIŽP respektuje, ale zcela se s ním neztotožňuje. Přesto však s ohledem na 
principy předběžné opatrnosti doporučuje zatím sjezdovku Suchý Vrch nerealizovat, realizaci doporučuji 
znovu zvážit na základě vyhodnocení provozu stávající a "Heroltické" sjezdovky. 

2. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 
9.8.2011,  

č.j.: KHSPA 11284/2011/HOK-UO 

S návrhem záměru souhlasí a požaduje: 

 

S návrhem záměru souhlasí 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Připomínku není třeba komentovat - KHS PaK záměr akceptuje, požadované podmínky byly zahrnuty do 
návrhu popatření v příslušné kapitole tohoto posudku. 

3. Městský úřad Králíky, odboru životního prostředí ze dne 19.8.2011,  

č.j. 4487/2011/ŽP/RM/2-124 

 
Komentář zpracovatele dokumentace: 

Připomínku není třeba komentovat, požadavky budou převzaty do návrhu podmínek pro realizaci. 
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4. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence, ze dne 
9.7.2011,  

č.j. KrÚ 64410/2011/OŽPZ/JI 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody: 

K předloženému záměru máme tyto námitky: 

 

Orgán ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa 

K předloženému záměru máme tyto připomínky: 

 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Nesoulad se zásadami ZUR nepovažuje zpracovatel posudku (z hlediska vlivu na životní prostředí) za důvod pro 
nerealizaci záměru. Zásahem do biocentra Buková hora se předložená dokumentace zabývá a vyhodnocuje jej jako 
přípustný, komentář zpracovatele posudku k zásahu do biocentra je již obsažen v komentáři k připomínkám ČIŽP. V 
návrhu stanoviska zpracovatel posudku doporučuje realizaci pouze sjezdovky "Heroltice".  

Požadavek na udělení výjimky vyplývá ze zákona o lesích a je podmínkou nezbytně nutnou pro realizaci záměru. 
Výsledek rozhodnutí příslušného úřadu nelze v tuto chvíli předjímat.  

Na základě dotazu zpracovatele tohoto posudku předložil zástupce investora stanovisko vlastníka lesních pozemků 
(Lesy ČR), vydaný v souvislosti s připravovanou změnou územního plánu na realizaci předmětných sjezdovek. Kopie 
souhlasu je doložena v příloze tohoto posudku. 

Požadavek na nerealizaci sjezdovky Suchý vrch zpracovatel posudku akceptuje a přejímá do návrhu stanoviska. 
Domnívá se však, že realizaci této sjezdovky by bylo vhodné znovu zvážit později, na základě vyhodnocení vlivu 
provozu předmětného areálu (stávající sjezdovky a sjezdovky "Heroltice") na faunu a floru. 
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ČÁST VI. 
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU) 

Posuzovaný záměr „Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu“ představuje výstavbu dvou sjezdových 
tratí s potřebným vybavením a jedna lanová dráha. Sjezdové tratě jsou plánovány pro širší uspokojení 
zákazníků, kteří navštíví stávající areál s lanovou dráhou a sjezdovou tratí (stávající areál je v provozu od 
podzimu roku 2010). Rozšíření areálu má přivést větší pohodu klientům a rozptýlení klientů v prostoru, se 
kterým je spojena i větší bezpečnost lyžařů. 

Z hlediska životního prostředí je nejvýznamnějším zásahem odlesnění relativně velké plochy v prostoru 
dvou navrhovaných sjezdovek, severněji položená sjezdová trať "Suchý vrch" zasahuje svou horní částí do 
regionálního biocentra (RBC 442 Buková Hora). 

Posuzovaná dokumentace včetně příloh vyhodnocuje celkový vliv hodnoceného záměru jako 
akceptovatelný při dodržení navržených podmínek. 

Dle názoru zpracovatele posudku je z hlediska souhrnu všech hodnocených vlivů na životní prostředí 
akceptovatelná realizace jižněji položené sjezdové tratě (sjezdová trať "Heroltice") včetně 
navržené výstavby lanové dráhy. 

Realizaci výstavby sjezdové trati "Suchý vrch" s ohledem na princip předběžné opatrnosti 
zatím nedoporučuji.  

V horizontu dalších let realizaci sjezdové trati "Suchý vrch" nevylučuji, pro konečné rozhodnutí však 
doporučuji využít zkušenosti s vlivy provozu stávajícího areálu na životní prostředí. Domnívám se, že by 
bylo vhodnější v dotčeném území vyhodnotit ovlivnění fauny a flory provozem stávající sjezdové tratě 
"Mlýnice" a stávající lanové dráhy realizované v roce 2010 spolu s provozem navržené sjezdové tratě 
"Heroltice" (včetně lanové dráhy) a teprve potom rozhodnout o případné realizaci sjezdové trati "Suchý 
vrch". Dle mého názoru by tato doba měla být minimálně 5 let od realizace sjezdové tratě Mlýnice (a 
souvisejících staveb) aby bylo možné posoudit nakolik se předpoklady možných vlivů stavby a provozu 
areálu na životní prostředí (popsané v dokumentaci) v této lokalitě potvrdily. 
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ČÁST VII. 
(NÁVRH STANOVISKA) 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 

Odbor životního prostředí a zemědělství, OIP 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Č.j.:  
Vyřizuje:      
tel.:  
fax:  
e-mail:  
datum:  

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru 

Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr velmi úzce navazuje na stávající lanovou dráhu a sjezdovou trať, která je na lokalitě v provozu od 
podzimu roku 2010.  

Záměr využívá stávajícího zázemí, které bylo vybudováno v roce 2010/2011, včetně parkoviště. Pro účely 
rozšíření lyžařského areálu se neuvažuje s rozšířením kapacity parkovacích stání. Stávající parkoviště 
pokryje kapacitní potřeby všech tří sjezdových tratí. Záměrem je rozšíření nabídky pro návštěvníky, tedy 
očekává se prodloužení jejich pobytu na lokalitě.  

Předmětem projektu jsou dvě modré sjezdové tratě a lanová dráha umístěná na jedné z nich.  

Základní technické parametry: 

Sjezdové tratě:  

 Sjezdová trať severní celková délka    cca 1950 m 
 „Suchý vrch“  šířka     cca 50 m 
    prům. sklon hlavního úseku  cca 23 % 
     plocha dočasného záboru PUPFL cca 8,1 ha  

 Sjezdová trať jižní  délka svahu    cca 1060 m 
             „Heroltice“  šířka     cca 50 m 
    délka spojky    cca 340 m 
    šířka spojky    cca 30 m 
    délka s využitím stávající sjezdovky cca 2170 m  
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    průměrný sklon    cca 18 % 
    plocha dočasného záboru PUPFL cca 5,3 +1,0=6,3 ha 

Lanová dráha na sjezdové trati Heroltice:  

    Druh a typ lanové dráhy:  čtyřsedačková, pevné uchycení 
    přepravní kapacita:   2000 lyž. /hod 
    vodorovná délka:   cca 1060 m 
    celkové převýšení:   cca 200 m 
    předpokládaný počet podpěr:  8 až 10 ks 

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

  kraj:      Pardubický 
  správní obec s rozšířenou působností:  Králíky 
  obec:      Červená Voda 
  katastrální území:    Mlýnický Dvůr 

4. Obchodní firma oznamovatele 
  SKIPARK Červená Voda s.r.o. 

5.  IČ oznamovatele  

  62062026 

6.  Sídlo (bydliště) oznamovatele  

  Šedivská 844 
  561 51 Letohrad 

7.  Oprávněný zástupce oznamovatele 
  Mgr. Radek Procházka 

  ředitel společnosti 
  Šedivská 844 
  561 51 Letohrad 
  tel.: 461 535 407 
  fax.: 461 535 559 
  e-mail: prochazka@skiparkcervenavoda.cz 

 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Oznámení 

 Zpracovatel: ing. Stanislav Postbiegl,   

  AMEC, spol. s r.o., Křenová 58, 602 00 Brno  

 Datum předložení: 29.03.2011 

mailto:prochazka@skiparkcervenavoda.cz
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2. Dokumentace 

 Zpracovatel: ing. Stanislav Postbiegl,   

  AMEC, spol. s r.o., Křenová 58, 602 00 Brno  

 Číslo autorizace: 35999/ENV/11 (osvědčení č. 1178/159/OPVŽP/97) 

 Datum předložení: 20.07.2011 

3. Posudek 

 Zpracovatel: Ing. Pavel Cetl, Bucek, spol. s r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno 

 Číslo autorizace: 46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97) 

 Datum předložení: 28.10. 2011 

4. Veřejné projednání 

 Místo: 

 Datum: 

 Čas: 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Předmětný záměr podléhá procesu podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon). Na základě oznámení záměru podaného 
společností SKIPARK Červená Voda s.r.o., provedl krajský úřad ve smyslu ustanovení § 7 zákona zjišťovací 
řízení.  

Po přezkoumání záměru a vyhodnocení připomínek k oznamovanému záměru krajský úřad shledal, že 
svým charakterem a rozsahem tento záměr odpovídá kritériím procesu projednání vlivu na životní prostředí 
a je nezbytné jej projednat v dalším stupni, tedy předložit dokumentaci, zpracovat oponentní posudek a 
provést veřejné projednání záměru v intencích zákona. 

Zahájení další fáze procesu posuzování vlivu na životní prostředí ve věci stavby Červená Voda - Buková 
Hora - rozšíření areálu bylo po předložení příslušné dokumentace. Její zveřejnění bylo oznámeno dne 
20.07.2011 pod č.j. KrÚ 63616/2011/OŽPZ/JI. 

Zpracováním posudku byl dne 15.8.2011 pod č.j. KrÚ 70860/2011/OŽPZ/JI pověřen Ing. Pavel Cetl, Bucek, 
s.r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno. 

Oznámení záměru i dokumentace byly zveřejněny a předloženy dotčeným správním úřadům a dotčeným 
územním samosprávným celkům, v úplném souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

Zpracovaný posudek byl řádně zveřejněn dopisem ze dne ………. zn. …………… a zainteresované subjekty a 
veřejnost byla vyzvána k podávání připomínek v zákonné lhůtě. 

Vlivy záměru „Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech 
podstatných hledisek.  

Podrobně jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.: ……… ze 
dne ……… 
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela 
zahrnuta 

Vyjádření k dokumentaci: 
1. Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 3.8.2011,  
 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1105085 002/11/KDR 
2. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 9.8.2011,  
 č.j.: KHSPA 11284/2011/HOK-UO 
3. Městský úřad Králíky, odboru životního prostředí ze dne 19.8.2011,  
 č.j. 4487/2011/ŽP/RM/2-124 
4. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence, ze dne 9.7.2011,  
 č.j. KrÚ 64410/2011/OŽPZ/JI 

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

1.  Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z 
hlediska jejich velikosti a významnosti 

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů 
staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu technologie do 
životního prostředí a na charakter okolní krajiny, včetně její současné environmentální zátěže.  

Z hlediska životního prostředí je nejvýznamnějším zásahem odlesnění relativně velké plochy v prostoru 
dvou navrhovaných sjezdovek, severněji položená sjezdová trať "Suchý vrch" zasahuje svou horní částí do 
regionálního biocentra (RBC 442 Buková Hora). 

Na základě celkového posouzení bylo zpracovatelem posudku konstatováno, že navržené řešení je ve 
většině potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska ekologické únosnosti přijatelné v 
případě realizace jižněji položené sjezdové tratě (sjezdová trať "Heroltice") včetně navržené výstavby 
lanové dráhy. Realizaci výstavby sjezdové trati "Suchý vrch" s ohledem na princip předběžné opatrnosti 
zatím nedoporučuje.  

Záměr stavby " Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu " nemůže mít vliv na lokality soustavy 
NATURA 2000. 

Realizace předmětné stavby je podmíněna udělením výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů 
podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou s ohledem na polohu a typ záměru málo významné. 

2.  Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru. 

3.  Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek 
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.  
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4.  Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

V rámci dokumentace byla předložena pouze 1 varianta. Diskuze o možném technickém řešení spojená s 
optimalizací rozsahu záměru proběhla již před zpracováním dokumentace EIA. 

Varianta navrhovaného řešení byla z hlediska vlivu na životní prostředí vyhodnocena jako přípustná, 
zpracovatel posudku s tímto závěrem souhlasí v případě realizace sjezdové trati "Herlotice", realizaci 
sjezdové trati "Suchý vrch" v této fázi realizovat nedoporučuje. Realizovatelnost trati Suchý vrch 
doporučuje znovu posoudit v horizontu několika let na základě zkušenosti s vlivy provozu stávajícího areálu 
(včetně sjezdové trati "Herlotice") na životní prostředí. 

5.  Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu“ na životní 
prostředí, která jsou předmětem řešení posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí a 
vyjádření k tomuto posudku jsou vypořádána v tomto stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska.  

Všechna obdržená vyjádření jsou archivována na Krajském úřadě Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství. 

6.  Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru 

Na základě „dokumentace“, „posudku“, „veřejného projednání“ podle §9, odst. 9, vyjádření k nim 
uplatněných a doplňujících informací vydává Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska 
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k záměru 

 

„Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu“ 

v rozsahu: 

Vybudování sjezdové tratě "Heroltice" 

    délka svahu    cca 1060 m 
    šířka     cca 50 m 
    délka spojky    cca 340 m 
    šířka spojky    cca 30 m 
    délka s využitím stávající sjezdovky cca 2170 m  
    průměrný sklon    cca 18 % 
    plocha dočasného záboru PUPFL cca 5,3 +1,0=6,3 ha 

včetně lanové dráhy na sjezdové trati Heroltice  

    Druh a typ lanové dráhy:  čtyřsedačková, pevné uchycení 
    přepravní kapacita:   2000 lyž. /hod 
    vodorovná délka:   cca 1060 m 
    celkové převýšení:   cca 200 m 
    předpokládaný počet podpěr:  8 až 10 ks 

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních 
projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.  
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Podmínky souhlasného stanoviska:  

Níže uvedený návrh opatření sumarizuje doporučení uvedená v dokumentaci, doporučení vzešlá z 
vyhodnocení došlých vyjádření k oznámení a dokumentaci záměru v rámci posudku a doporučení, vzešlá z 
vyhodnocení průběhu veřejného projednání: 

ve fázi přípravy a výstavby 

• V návaznosti na projekt organizace výstavby budou specifikována opatření minimalizující 
nepříznivé vlivy na obyvatelstvo (omezení souběhu hlučných technologií, minimalizace prašnosti 
příjezdových komunikací, vynášení materiálu ze staveniště apod.). 

• Stavební a konstrukční práce v blízkosti obytných a rekreačních objektů, včetně související 
dopravy, budou prováděny v denní dobu. 

• Stavební a konstrukční práce v blízkosti chráněného venkovního prostoru resp. chráněného 
venkovního prostoru staveb nebudou prováděny v nočních hodinách. V denních hodinách bude 
prokazatelně zajištěno splnění hygienických limitů hluku. 

• Součástí plánu organizace výstavby bude havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy 
k odstranění následků případné havárie. 

• Na staveništi budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných 
škodlivých látek. 

• Při výstavbě sjezdových tratí budou v půdním krytu ponechány kořeny stromů, které mohou zvýšit 
zasakování povrchových srážek do půdního krytu v prostoru sjezdových tratí. 

• Tratě budou zatravněny vhodnou směsí místních bylin. Kvalitě zatravnění bude věnována zvýšená 
pozornost. Včasné zapojení travní porostu je nezbytné, v exponovaných místech bude v případě 
potřeby užito geotextílií.  

• Na sjezdové trati bude provedeno protierozní opatření realizací sítě příčných odvodňovacích rýh 
mírného spádu. Dojde k zpomalení povrchového odtoku a jeho odtoku do stran do okolních 
porostů. Výtoky budou opevněny kamennou rovnaninou.  

• Vyústění odtokových rýh bude situováno mimo stávající prameniště a místní vodoteče. 

• U pramenišť, umístěných nad sjezdovými tratěmi bude snížena možná rychlost odvodnění 
vhodným opatřením na odtoku vody, například hrázkou. 

• V prostoru blízkém prameništím pod sjezdovou tratí snížit rychlost vytékajících vod z 
odvodňovacích rýh vybudováním vsakovacích jímek zarovnaných kamennou rovnaninou. 

• Je doporučeno zvýšení kapacity propustku a koryta potoka v zastavěné části obce Mlýnický Dvůr, 
případně zde realizovat další protipovodňová opatření.  

• Ve vrcholových částech sjezdových tratí, v porostech zařazených do kategorie lesů zvláštního 
určení se zvýšenou funkci půdoochrannou, budou terénní práce provedeny v nezbytně nutném 
rozsahu, s ohledem na minimalizaci poškození půdního povrchu. Pařezy v trase sjezdovky nebudou 
vytrženy, kořenové systémy budou zachovány, tak aby byly schopny poutat půdu a omezit rozvoj 
eroze. Nadzemní části pařezů budou odříznuté, případně odfrézované. Po odtěžení porostu a 
odstranění pařezů bude poškozený půdní povrch co nejdříve sanován a založen travinný porost pro 
jeho stabilizaci. 

• V dalším stupni projektové přípravy budou navržena dostatečně dimenzovaná protierozní. 

• Kácení průseku pro sjezdové tratě a lanovou dráhu bude provedeno správci lesů. 

• Zásahy do terénu při výstavbě podpěr lanové dráhy budou minimalizovány, detailní umístění 
jednotlivých podpěr bude upřesněno (s ohledem na technologické požadavky stavby) po provedení 
inženýrsko-geologického průzkumu a po konzultaci s biologickým stavebním dozorem. 
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• Po celé délce sjezdové trati bude v co nejkratší době po vysvahování provedeno příčné odvodnění 
svodnicemi. Svodnice budou pravidelně čištěny a zatravněná plocha kosena (sekána). 

• Neprodleně bude zabezpečeno osetí vykácené plochy kompaktním vegetačním krytem. 

• V nejvíce exponovaných místech budou položeny (např. v pruzích) protierozní rohože (senné 
kotouče). 

• Betonáž základů a montáž podpěr bude provedena zvláštní mechanizaci, vhodnou pro práci v 
environmentálně citlivém prostředí – kráčející bagr, gumová pásová technika. 

• V dalším stupni projektové přípravy bude ve spolupráci s biologickým stavebním dozorem 
zpracován harmonogram prací jednotlivých etap výstavby. Veškeré stavební práce rušivého 
charakteru (obzvláště zemní) a kácení dřevin a křovin budou realizovány podle navrženého 
harmonogramu. 

• Z důvodu zamezení škod při výstavbě bude zajištěno provádění "biologického stavebního dozoru" v 
pravidelných intervalech po dobu výstavby záměru. Tento dozor bude prováděn odborně 
způsobilou osobou, schválenou orgánem ochrany přírody. Podmínky a kompenzační opatření bude 
provozovatel areálu plnit ve spolupráci s biologickým stavebním dozorem. 

• Před započetím zemních prací bude proveden odborný transfer obojživelníků a plazů na předem 
vybrané blízké lokality. 

• Zásah do vegetačního a půdního krytu v období vegetačního klidu, kácení nebude prováděno v 
době od 1.4. do 20.7. 

• Stavební práce, při kterých bude zásadně dotčeno stávající přírodní prostředí, budou realizovány 
mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. od září do března (resp. poloviny března – 
dle aktuálního vývoje počasí). Toto se týká především zásahů do dřevinných porostů a půdního 
krytu. 

• Stavební práce, při kterých bude zasahováno do půdního krytu, budou provedeny mimo období 
hibernace plazů a obojživelníků (tj. začátkem března – v součinnosti s předchozí podmínkou). 

• Pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů a realizaci transferů či jiných kompenzačních 
opatření je třeba obdržet výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

• Jako kompenzační opatření (za úbytek hnízdních možností) budou v okolí sjezdovky vyvěšeny ptačí 
budky. Počet, umístění a technické parametry budou upřesněny v projektové dokumentaci na 
základě ornitologa a konzultovány s orgánem ochrany přírody.  

• Přebytečnou povrchovou vodu odvádět ze sjezdových tratí tak, aby vzniklé odtokové rýhy 
navazovaly pokud možno na stávající prameniště a vodoteče. Tímto bude posílen hydrický režim 
těchto mikrostanovišť, přičemž může dojít i k navýšení množství vhodných stanovišť pro hygrofilní 
bezobratlé.  

• Případné samovolně vzniklé drobné podmáčené plochy v prostoru sjezdovek do budoucna 
nelikvidovat a ponechat spontánní sukcesi, pokud tím nebude ohrožena bezpečnost provozu tratí. 

• Výkop pro uložení potrubí vody pro zasněžování nebude veden přes podmáčené porosty, potrubí 
bude podle možností uloženo do stejného výkopu s ostatními inženýrskými sítěmi. 

• Drobné vodní toky, které budou sjezdovky křížit, musí zůstat zachovány. Jejich koryta je možné 
místně upravit, musí však být zachován jejich přírodní charakter a napojení na pokračování toku. V 
případě, kdy bude sjezdovka procházet přes podmáčené lokality a bude potřeba vodu odvést, musí 
k tomu být využito koryto s přírodě blízkou úpravou.  

• Na ploše sjezdovky bude co nejdříve založen travinný porost. Souvislý, plně zapojený drn bude 
udržován po celou dobu existence sjezdovky. V případě, že by se zjistilo poškození souvislého 
drnu, musí být plocha sanována (zahrnutí rýh, dosetí atd.). Travinný porost by měl být dvakrát 
ročně kosen, aby se udržela potřebná kvalita. 

• Pro zatravňování sjezdových tratí používat pestřejší květnaté luční směsi původní druhové skladby 
středoevropské flóry. 
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• Detailní situování spojky a sjezdových tratí bude promítnuto do zaměřeného terénu (s detailem 
jednotlivých vzrostlých stromů), a to tak, aby navrhované řešení bylo co nejšetrnější k současné 
hodnotě stromů (s nárokem na minimální kácení bukového porostu). 

• V prostoru záměru nebudou prováděny výsadby nepůvodních druhů dřevin a křovin. Bude 
preferována výsadba autochtonního původu.  

• Část odtěžených stromů (kmenů), zejména buky a jedle, v prostoru navržených sjezdových tratí je 
vhodné ponechat v navazujících lesních porostech samovolnému rozpadu (biotop pro saproxylické 
druhy brouků). 

• Ve spolupráci s příslušnou lesní správou bude navržen postup prací při kácení, obnově a ochraně 
všech dotčených lesních porostů, tento postup prací bude formou projektu součástí projektu pro 
územní řízení. V projektu budou promítnuty podmínky vzešlé z procesu EIA. 

• Po dohodě s příslušnou lesní správou budou všemi dostupnými prostředky (přenosné i stabilní 
dočasné oplocení, individuální ochrana atd.) ochráněny stávající nárosty přirozeně zmlazujícího 
buku a bude zajištěna ochrana a odrůstání přirozeně zmlazující jedle, a to jak v letním tak zimním 
období. 

• Zařízení staveniště bude situováno v dostatečné vzdálenosti od bezejmenných přítoků Březné, v 
době výstavby nesmí být narušena jejich niva a břehové porosty. Zároveň zde nebude prováděno 
parkování a údržba mechanismů, ani zde nebudou skladovány závadné látky a/nebo lehce 
odplavitelný materiál. 

• Po dohodě s lesní správou bude iniciována pravidelná kontrola nových porostních stěn (možný 
výskyt jedinců napadených hnilobou). 

• Pravidelně budou kontrolovány výskyty synantropních, expanzních a invazních druhů (např. 
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatka (Reynoutria sp. div.), chrastice rákosovitá 
(Baldingera arundinacea). Každý jejich výskyt bude hned v zárodku likvidován, aby nevznikala 
ohniska pro jejich další šíření. 

• Na porostních okrajích vystavených západním větrům vysadit rychlerostoucí dřeviny pro jeho 
zpevnění (např. javor klen, jeřáb ptačí, jívu, olši šedou, olši lepkavou). 

• Na místech vymezených v studii „Posouzení vlivu na lesní porosty a myslivecké využití území“ 
podporovat zdravotní výběr stromů (podpora buku, jedle, klenu a dalších zpevňujících dřevin). 

• Investor se bude (po dohodě s příslušnou lesní správou) podílet na zalesnění obtížně zalesnitelné 
holiny ve vrcholové části Bukové hory, jako kompenzaci za odlesněnou plochu. K zalesnění je 
navrženo využít náletové buky z odlesňované plochy a z břehu cesty, které jsou zvyklé na zdejší 
extrémní vrcholové podmínky, s doplněním nově vysázeného smrku. Proti okusu zvěří buky 
ochránit kvalitní individuální ochranou (robustní dřevěné plůtky zapřené kůly do tří stran). 

• Ve starších porostech, v místě trasování navržených sjezdovek bude po hranici sjezdovek 
investorem (po dohodě s příslušnou lesní správou) provedena nebo jednorázově financována 
částečná probírka lesa a realizována podsadba vhodnými druhy původních dřevin. 

• Po dohodě s provozovatelem sjezdovek budou na odlesněných plochách na dopravně přístupných 
místech s mírnějším sklonem zřízena zvěřní políčka pro další zvýšení úživnosti honitby. 

• V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací budou okamžitě přerušeny 
práce a nález bude zajištěn proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález bude ohlášen stavebnímu 
úřadu a orgánu státní památkové péče, případně archeologickému ústavu. Dále bude postupováno 
podle dispozic těchto orgánů. 

• Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť 
komunikací a přístupových cest. 

• Odpady vzniklé při výstavbě budou předány k odstranění osobě která je k jejich převzetí podle 
zákona č.185/2001 Sb. zákona oprávněna 
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• V rámci výstavby bude dodržována platná legislativa, například zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, 
zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další. 

 

ve fázi provozu: 

• Jakmile to klimatické podmínky dovolí bude z příjezdové komunikace odstraněn posypový materiál 
ze zimní údržby. 

• Při průjezdu obcí na komunikaci ke Skiparku bude omezena rychlost automobilů na 30 km/hod. 

• Doporučujeme omezit pohyb rolby na dojezdu (tj. nejblíže obytným objektům) v nočních a brzkých 
ranních hodinách v blízkosti rekreační zástavby, aby se omezilo riziko na narušení pohody bydlení.  

• Po zprovoznění rozšíření areálu bude provedeno kontrolní měření, které prokáže plnění 
stanovených hygienických limitů pro dobu denní a noční, popř. bude sloužit k návrhu 
protihlukových opatření, která by vedla k plnění stanovených hygienických limitů. 

• Pro mobilní techniku s otevřeným okruhem mazání (např. řetězové pily) budou používány 
biologicky degradovatelné oleje. 

• Areál bude v době provozu vybaven materiály pro likvidaci případných havarijních úniků látek 
nebezpečných vodám (provozní kapaliny stavebních strojů, rolby, mazací oleje ve strojovně 
lanovky aj.). 

• Odběr povrchové vody bude prováděn v rozsahu stanoveném rozhodnutím příslušného 
vodoprávního úřadu. 

• Souvislý, plně zapojený drn je nutné udržovat po celou dobu existence sjezdovky. V případě jeho 
poškození musí být podniknuta okamžitá opatření, aby nedošlo k rozvoji eroze. 

• Případné samovolně vzniklé drobné podmáčené plochy v prostoru sjezdovek do budoucna 
nelikvidovat a ponechat spontánní sukcesi, pokud tím nebude ohrožena bezpečnost provozu tratí. 

• Travní porosty nebudou mulčovány. 

• V rámci provozního řádu bude upřesněn postup sečení plochy sjezdovky tak, aby byly na ploše 
sjezdovky každoročně zachovány nesečené segmenty, jejichž umístění se bude každoročně měnit. 

• Pravidelně budou kontrolovány výskyty synantropních, expanzních a invazních druhů (např. 
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatka (Reynoutria sp. div.), chrastice rákosovitá 
(Baldingera arundinacea). Každý jejich výskyt bude hned v zárodku likvidován, aby nevznikala 
ohniska pro jejich další šíření. 

• V době provozu sjezdových tratí bude zabezpečena ochrana okolního porostu před vjížděním 
lyžařů (sítě, přenosné plůtky). Případné oplocení a sítě podél sjezdových tratí by nemělo být 
souvislé, aby nebránilo migraci zvěře. Po skončení zimní sezóny je nutno tyto bariéry odstraňovat. 

• Sjezdové trati v okolí lesních cest musí byt udržovány tak, aby zde nebyly ze sněhu vytvořeny 
mantinely, nebo nedošlo k vytvoření nepřejezdné hrany. 

• V rámci provozu bude dodržována platná legislativa, například zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, 
zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další. 

• Případné likvidace objektů provádět v souladu s platnou legislativou ČR, aby nedošlo k 
negativnímu ovlivnění životního prostředí. 

• Po ukončení dočasného záboru PUPFL a ukončení provozu sjezdové trati bude provozovatel 
spolupracovat s příslušnou lesní správou při opětovném zalesňování. 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů.  
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Datum vydání stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 

 

 

Datum zpracování posudku:  28.10.2011 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:  

 Ing. Pavel Cetl,  
 Bucek, spol. s r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno,  
 tel.: 608 968 368 

Číslo autorizace: 46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97) 

 

 

 

 

 

 

Podpis zpracovatele posudku:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Odborná spolupráce:  

     Ing. Dita Janečková 

     Ing. Miroslav Lepka 
      držitel autorizace k posuzování vlivů 
      na životní prostředí 
      osvědčení číslo: č.j. 34804/ENV/06 (4448/729/OPV/93) 

     Mgr. Jakub Bucek 

     Ing. Jan Sebera, PhD. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
1. Vyjádření k dokumentaci: 

1. Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 
3.8.2011,  

 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1105085 002/11/KDR 
2. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 

ze dne 9.8.2011,  
 č.j.: KHSPA 11284/2011/HOK-UO 
3. Městský úřad Králíky, odboru životního prostředí ze dne 19.8.2011,  
 č.j. 4487/2011/ŽP/RM/2-124 
4. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované 

prevence, ze dne 9.7.2011,  
 č.j. KrÚ 64410/2011/OŽPZ/JI 

2. Souhlas vlastníka lesních pozemků 

3. Doklad o autorizaci 


