Zámer Strediska zimných športov Biele Kamene
Z pohľ
adu ochrany prírody
Projekt uvažuje o výstavbe 16 zjazdoviek s celkovou dĺ
žkou 21 km, 13 lyžiarskych vlekov a
lanoviek s celkovou dĺ
žkou takmer 16 km. K tomu je plánovaných 5 veľ
kokapacitných parkovísk pre
viac ako 1 300 áut a 74 autobusov a minimálne 10 000 návštevníkov denne. Pri jeho realizácii sa
počíta s výrubom viac ako 70 000 stromov a celkovým trvalým odlesnením takmer 140 ha. To všetko
sa má realizovaťpriamo v jadrovom území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a v jej bezprostrednom
okolí, v jedinečnej oblasti posledných zbytkov prirodzených lesov s výskytom vzácnych, ohrozených
a osobitne chránených druhov, v území zaradenom do siete biotopov európskeho významu NATURA
2000 a vo vyhlásenom chránenom vtáčom území. Priamo i nepriamo v lokálnych, regionálnych
i nadregionálnych biokoridoroch a biocentrách, na svahoch s vysokým potenciálom na eróziu po
prípadnom odlesnení. V ochranných lesoch, ktoré zaberajú takmer 50% z lesných porastov
navrhovaných na trvalé odlesnenie. V blízkosti 3 Národných prírodných rezervácií (Morské oko,
Podstávka, Motrogon) jednej Prírodnej rezervácii (Ďurová mláka) a 3 Prírodných pamiatok (Malé
Morské oko, Sninský kame ň, Čierny potok). To všetko navyše bez zohľ
adnenia špecifického
prírodného a krajinného prostredia a environmentálnej únosnosti daného územia s enormným
zásahom do štruktúry krajiny.
Projekt počíta v ďalšej etape s dobudovaním zariadení (hotelov, penziónov, obchodných
a reštauračných centier, klzísk, golfového ihriska, letiska atď.), čo si vyžiada ďalšie zásahy do územia,
záber lesného pôdneho fondu s trvalým odlesnením a okrem iného aj aplikáciu pesticídov.

Z pohľ
adu ohrozenia vodných zdrojov a lesov
Obslužná komunikácia
Plánovaná cesta Zemplínske Hámre – Kolonica a inž
inierske siete o celkovej dĺ
žke 10,5 km zasiahnú
do povodia vodárenských tokov Barnov, Hybkaňa a Čierny potok a do povodia vodohospodársky
významného toku Bystrá. Podľ
a príslušných právnych predpisov je v ochranných pásmach
elektrických vedení, vodovodov a kanalizácie zakázané umiestňovaťstavby a konštrukcie a pestovať
trvalé porasty. Prípadná výstavba cesty Zemplínske Hámre – Kolonica a inžinierskych sieti (el.
vedenia, vodovodu a kanalizácie) si môže vyžiadaťtrvalé odlesnenie až24 ha.
LC Johaneska
Plánovaná 4 sedačková lanovka v lokalite Johaneska sa približ
uje k hranici Chránenej
vodohospodárskej oblasti Vihorlat, ktorá je zároveňhranicou pásma hygienickej ochrany 2 a 3 stupňa
vodných zdrojov. Plánované lyžiarske stredisko Johaneska zasahuje do povodia vodárenských tokov
Barnov, Hybkaňa a Čierny potok. Prípadná výstavba strediska si vyžiada trvalé odlesnenie 16,72 ha.
LC Tarnovský potok
Stredisko nezasahuje do vodohospodársky chránených území. Prípadná výstavba si vyžiada 23,25
ha.
LC Bystrá
Plánované stredisko je umiestnené v povodí vodohospodársky významného toku Bystrá. Jeho
prípadná výstavba si vyžiada trvalé odlesnenie16,41 ha.
LC Šponáreň
Stredisko nezasahuje do vodohospodársky chránených území. Prípadná výstavby si vyžiada trvalé
odlesnenie 30,96 ha.
LC Remetské Hámre
Plánovaná 8 kabínková lanovka a dve zjazdové trate F1 a F2 na južnej strane v lokalite Remetské
Hámre zasiahnú do Chránenej vodohospodárskej oblasti Vihorlat a povodia vodohospodársky
významného toku Okna. Prípadná výstavba 8 kabínkovej lanovky, dvoch zjazdových tratí F1 a F2
a parkoviska si vyžiada trvalé odlesnenie až24,7 ha.

