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Záhoří bez sjezdovky 

ČT 1 - 9.2.2016 

pořad: Události v regionech - Praha - vysíláno: 18:00 - pořadí zprávy: 13 

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Už 10 let připravuje Orlické Záhoří na Rychnovsku výstavbu lyžařského areálu a stále je v 

podstatě na začátku. Investici totiž brání někteří majitelé pozemků. Podle tamních 

podnikatelů by podobné lákadlo přivedlo do regionu další, i zahraniční turisty. 

 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 

-------------------- 

Rolba na úpravu běžkařských tratí stojí uprostřed obce. Nemá totiž co upravovat. V Záhoří to 

vypadá jako na jaře. A když chybí sníh a běžkařské stopy, turistů je navzdory jarním 

prázdninám minimum. 

 

Vojtěch ŠPINLER, starosta Orlického Záhoří /nestr./ 

-------------------- 

Pro nás je 50 % návštěvníků, kteří sem přijedou. Jsou to běžkaři. 

 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 

-------------------- 

Někteří podnikatelé už to vzdali, největší hotel je mimo provoz. Řešení pro podobné zimy 

přitom podle vedení obce existuje: lyžařský areál s technickým sněhem. Podporuje ho i Josef 

Prát, majitel horské chaty a občerstvení. 

 

Josef PRÁT, majitel horské chaty 

-------------------- 

Že by sem přijelo daleko víc lidí. Jednak jsme na hranici s Polskem, Češi. 

 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 

-------------------- 

Obec má projekt i územní rozhodnutí, ale zda a kdy začne stavět, netuší. Investice má i 

vytrvalé odpůrce. 

 

Vojtěch ŠPINLER, starosta Orlického Záhoří /nestr./ 
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-------------------- 

Odvolatelé napadli u ministerstva pro místní rozvoj platnost toho územního rozhodnutí. Teď 

jsme ve stadiu, kdy se čeká na rozhodnutí Městského soudu v Praze. 

 

Petr KUŽVART, právní zástupce odpůrců lyžařského areálu 

-------------------- 

Jde o území chráněné krajinné oblasti, kde se má zřídit takový masivní industriální komplex. 

Je to svým způsobem nevratný, devastační zásah. 

 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 

-------------------- 

Tady by měla být spodní stanice lanovky a horní téměř pod vrcholem, u hřebenové trati pro 

běžkaře. Sjezdovka má měřit kilometr a půl, předpokládané náklady jsou ve výši 150 milionů. 

Vesnice původně počítala s evropskou dotací, ale kvůli sporům o ni nestihla požádat. Chce 

si půjčit. Přemysl Šrámek, Česká televize, Orlické hory. 
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