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A. TEXTOVÁ ČÁST
ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ,
ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

PODKLADECH

A

ZPŮSOBU

ÚDAJE O ZADÁNÍ
Zadání „Územní studie přepravních zařízení - Kohútka“ zpracoval pořizovatel – Krajský úřad
Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu v v září 2014.
Územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke
dni 5. 10. 2012 (dále jen ZÚR ZK) vymezují koridor veřejně prospěšné stavby přepravního zařízení, který je
označen jako „DT01“. Koridor byl do ZÚR ZK převzat z Územního plánu velkého územního celku Beskydy,
který ZÚR ZK předcházel.
V roce 2013 bylo dokončeno pořízení územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, jejíž
pořízení vyplynulo ze ZÚR ZK. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ měla za úkol prověřit
možný udržitelný rekreační rozvoj v oblasti Vsetínské Bečvy. Rozvoj byl postaven na využití stávajícího
rekreačního potenciálu regionu v oblasti Vsetínské Bečvy s cílem zvýšit konkurenceschopnost a atraktivnost
tohoto území. Bylo navrženo optimální řešení pro vyvážený rozvoj území z hlediska faktorů ekonomických,
sociálních a životního prostředí. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, doporučila zpracovat
podrobnější ÚS pro pro dvě velmi problematické oblasti Kohútka resp. Kasárna.
Kohútka - koridor přepravního zařízení vymezené v ZÚR ZK s označením veřejně prospěšné stavby
„DT01“ se nachází na území obce Nový Hrozenkov (ORP Vsetín). Územní studie „Rekreační oblast
Vsetínská Bečva“ doporučila problematiku dopravní obslužnosti stabilizovaného areálu Kohútka (v územní
studii „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ je předmětná oblast označena jako NH1) řešit samostatnou
územní studií.
Cílem územní studie je navrhnout optimální šířku koridoru přepravního zařízení „DT01“ případně
navrhnou variantní řešení v návaznosti na ZÚR ZK a územní plán dotčené obce. Případně doporučit úplné
upuštění od tohoto záměru.
Územní studie řeší:
-

komplexně problematiku dopravní obslužnosti stabilizovaného areálu Kohútka včetně dopravní
intenzity na komunikaci, procházející místní části Vranča (řešení systému parkovacích ploch již
od nástupního bodu do údolí Vranča s ohledem na přetíženost celého území a snižování
pohody bydlení podél stávající komunikace, včetně vhodného vymezení lokality pro záchytné
parkoviště v obci - doprava kyvadlová, ski bus atd. přes údolí Vranča) s ohledem
na enviromentální problematiku lokality (řešené území se nachází v blízkosti I. zóny a prochází
II. a III. zónou CHKO Beskydy).

-

primárně porovnání dvou základních variant dopravní obsluhy areálu (přepravní zařízení versus
stávající kyvadlová doprava po současné komunikaci). Součástí ÚS bude vyhodnocení
environmentálního dopadu obou řešených variant.

-

prověření technické a ekonomické náročnosti staveb přepravních zařízení včetně optimálního
technického řešení a odhadu jak stavebních tak provozních nákladů.

-

Vzhledem k tomu, že se obě lokality nachází na území CHKO, bude celá dokumentace
posouzena z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (příloha č. 5 vyhlášky
500/2006 Sb.) dále jen URÚ. Vyhodnocení se bude skládat ze tří základních částí:
1 - Vyhodnocení vlivu na životní prostředí („SEA“) – část A. dle přílohy č. 5 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. a dle přílohy Stavebního zákona 183/2006 Sb. dále jen SZ.
2 - Vyhodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 (na základě § 19 odst. 2 SZ) – část B. dle
přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb.
3 - Vyhodnocení dle částí C – F (příloha č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Územní studie byla zpracována ve třech etapách:
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ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ, PODKLADECH A ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

I. etapa (Analytická část)
obsahující vyhodnocení stávajícího stavu dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti
(zejména pro sport a rekreaci), dále záměry navržené v účinných územních plánech jednotlivých
dotčených obcí, další nové záměry obcí či jiných subjektů působících v území, zhodnocení úhrnného
potenciálu území v souvislostech celého řešeného území, a to včetně možného využití návazností
na slovenský příhraniční prostor provedených na základě ÚAP a doplňujících průzkumů a rozborů.
II. etapa (Návrhová část)
obsahující, v návaznosti na výsledky I. etapy, návrh optimální řešení problematiky přepravních
zařízení. Její součástí bude vyhodnocení vlivů na URÚ.
III. etapa (Čistopis)
obsahující vypracování čistopis územní studie, ve kterém budou zapracovány výsledky projednání.

PODKLADY
Územní studie vychází z těchto výchozích podkladů a dalších podkladů předaných objednatelem
nebo zajištěných zpracovatelem v rámci zpracování zakázky:
-

Politika územního rozvoje 2008 (http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-

planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politikauzemniho-rozvoje-CR-2008/Politika-uzemniho-rozvoje-vcetne-souvisejicich-mat);
-

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 (http://www.krzlinsky.cz/vyhotoveni-zur-zk-zahrnujici-pravni-stav-ke-dni-05-10-2012-cl-1998.html);

-

Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí (pořízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoja SR v r. 2008);

-

Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ (Urbanistické středisko Brno, s.r.o., 11/2013);

-

Koncepční podklady a materiály pořízené Zlínským krajem:
- Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny
- Krajinný ráz Zlínského kraje
- Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje
- Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020
- Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016;

-

Územní plán sídelního útvaru Nový Hrozenkov (1994), nově pořizovaný ÚP Nový Hrozenkov;

-

-

Územně analytické podklady (http://www.juap-zk.cz – ÚAP kraje i ORP včetně rozborů udržitelného
rozvoje území) - přístup k portálu ÚAP umožňující stažení datové základny ÚAP, Zásad územního
rozvoje ZK;
metodika Krajského úřadu Zlínského kraje Jednotný postup digitálního zpracování územního plánu
HKH 2007;
bloková mapa Zlínského kraje;

-

katastrální mapa v rozsahu řešení vybraných variant;

-

Politika územního rozvoje 2008 (http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemniplanovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politikauzemniho-rozvoje-CR-2008/Politika-uzemniho-rozvoje-vcetne-souvisejicich-mat);

-

Územný plán obce Lazy pod Makytou, Ing. arch. Viliam Leszay, Slovenská agentura životného
prostredia Banská Bystrica, Centrum starostlivosti o mestské životné prostredie Žilina, 05/2007).

-
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ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
V první etapě byly v rámci Problémového výkresu v měřítku (1 : 2 000) prověřeny všechny technicky
možné varianty vedení lanové dráhy navržené jako přepravní zařízení sloužící pro obsluhu a zlepšení
dostupnosti areálu Kohútka z české strany (z obce Nový Hrozenkov z její místní části Vranča). Byly
předloženy 4 základní varianty a podvarianty řešení přepravních zařízení:
1. varianta –

červená – podle ÚPNSÚ Nový Hrozenkov
Tato varianta navrhuje sedačkovou lanovku z vrchní stanice situované poblíž chaty
Zlínských klubů vedenou v horní části k severoseverovýchodu loukou a lesním porostem
k lokalitě „Hluboká (Šohajka)“, kde se předpokládá mezistanice, se trasa lomí
k severoseverozápadu a končí v údolí Vranča u parkoviště u točny autobusu. Tato varianta
předpokládá návrh lyžařské tratě ukončené u spodní stanice lanovky, alternativně
u mezistanice. V rámci této varianty je navrženo rovněž zasněžování s nutností vybudování
akumulačních nádrží.

2. varianta –

modrá – územní studií Přepravní zařízení Kohútka navržená přibližovací lanovka
Tato varianta navrhuje sedačkovou lanovku od parkoviště u točny autobusu v údolí Vranča
na hřeben „Planinské Kyčery“ odkud je možno sjet na lyžích ke spodní stanici stávající
čtyřsedačkové lanovky Skicentra Kohútka, případně po stávající lesní cestě dojít pěšky
na chatu Kohútka (délka cca 1 km s převýšením cca 150 m.

3. varianta –

fialová –územní studií Přepravní zařízení Kohútka navržená varianta
Tato varianta navrhuje sedačkovou lanovku z vrchní stanice situované na hřebenu Kohútky
na kótě cca 900 m mezi stávajícím parkovištěm a chatou Zlínských klubů v přímé trase
do údolí Vranče do prostoru cca 400 m nad parkovištěm u točny autobusu, kde je navrženo
parkoviště nebo parkovací dům. Tato varianta předpokládá návrh lyžařské tratě ukončené
u spodní stanice lanovky. V rámci této varianty je navrženo rovněž zasněžování s nutností
vybudování akumulačních nádrží.

4. varianta –

bez návrhu přepravních zařízení:
Tato varianta nenavrhuje sedačkovou lanovku, ale navrhuje:
4.1.
rekonstrukci stávající přístupové komunikace (její rozšíření) umožňující zpřístupnění
areálu pro osobní automobilovou dopravu využívající stávajících parkovacích kapacit
na české a navrhovaných parkovacích kapacit na slovenské straně.
4.2.
zřízení autobusové linky přepravující turisty do turistického areálu Kohútka
ze záchytných parkovišť nově navržených v údolí Vranča pod autobusovou točnou,
případně u bývalé školy (hotel „Permoník“).
Uvedené varianty byly prezentovány na mapových podkladech a ve formě podélných profilů,
na jejichž podkladě byly definovány základní technické parametry jednotlivých tras přepravních zařízení,
včetně délky, objektů apod.). Tyto varianty bude nutno prověřit v dalších stupních projektové dokumentace.
Jednou z možných variant je také varianta nulová, která předpokládá zachování současného stavu.
Tato varianta není touto studií samostatně prezentována, vzhledem k tomu, že současný stav dopravní
dostupnosti lyžařského areálu Kohútka vykazuje značné problémy, které se budou, v důsledku jeho rostoucí
atraktivity a s ohledem na omezené možnosti nežádoucího rozšiřování parkování na vrcholu (max. 100
osobních automobilů), dále prohlubovat.
Vzhledem k tomu, že dle Stavebního zákona není žádná územní studie závazná, bude i tato ÚS
pouze územně plánovacím podkladem.
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I. ÚZEMNÍ STUDIE PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA

A. TEXTOVÁ ČÁST

I.a) DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍNA ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ OBCÍ

I.

ÚZEMNÍ STUDIE

I.a)

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT
NA ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ OBCÍ

PŘEPRAVNÍCH

ZAŘÍZENÍ

Žádná z řešených variant přepravných zařízení do lokality lyžařského areálu Kohútka neprochází
zastavěným územím. V případě zvolení varianty rozšíření komunikace pro autobusovou dopravu, případně
osobní automobilovou dopravu je možný nepatrný zásah do zastavěného území v průchodu komunikace
místní částí Vranča.
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I. ÚZEMNÍ STUDIE PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA

A. TEXTOVÁ ČÁST

I.b) DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍNA KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

I.b)

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
NA KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ NA VYBRANÉ JEVY
V ÚZEMÍ
V první etapě byly jednotlivé varianty řešení přepravních zařízení posuzovány z hlediska dopadu
na vybrané jevy v území. Dopad jednotlivých variant představujících realizaci nových přepravních zařízení
(lanovek) na území je následující:

POROVNÁNÍ ÚZEMNÍCH DOPADŮ JEDNOTLIVÝCH VARIANT
DOPAD VARIANT NA:
LES (PÚPFL) – délka (m)*
ÚSES: LBC – délka (m)
LBK – délka (m)
RBC – délka (m)
NRBK – délka (m)**
CHKO: I. ZÓNA – délka (m)
II. ZÓNA – délka (m)
III. ZÓNA – délka (m)
NOVÝ STŘET S VN
STŘET S KOMUNIKACÍ
LOKALITA S VÝSKYTEM
CHRÁNĚNÝCH ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

VARIANTA
VARIANTA
Č. 1 ČERVENÁ Č. 2 FIALOVÁ
756
771
0
161
0
0
0
0
80
40
421
0
1 071
298
0
799
2
0
0
1
6

0

VARIANTA
Č. 3 MODRÁ
476
0
0
0
80
280
1 303
0
1
0
3

VARIANTA
Č. 4 ŠEDÁ
0
0
0
0
160
107
1210
1457
0
0
0

** nový průsek v lese
*

v případě průchodu (křížení) neregionálního biokoridoru (NRKK) počítáme s délkou 40 m na jedno křížení
(minimální šířka NRBK).

nejméně výhodná varianta mezi posuzovanými variantami
varianty z hlediska posuzovaného jevu srovnatelné
varianta z hlediska posuzovaného jevu nejvýhodnější
Údaj o délce průchodu jednotlivých variant z hlediska ochrany přírody a krajiny vybranými
chráněnými plochami hovoří na jedné straně o problémech s tímto průchodem souvisejícími (dopad na jejich
hodnocení z hlediska vlivu na ŽP a na soustavu NATURA 2000), na druhé straně je však nutno posoudit
možnosti realizace a trvalé udržitelnosti realizace navržených zařízení, údaje o nich budou doplněny.
Záměr výstavby přepravních zařízení nepředstavuje významnější zásah do koncepce rozvoje obce,
zejména do zastavěného území.
Lanovková trať nevytváří významnější bariéru v území, křížení se stávajícími komunikacemi,
elektrickým vedením VN lze technicky řešit a problematická nejsou ani křížení nebo průchod prvky systému
ekologické stability v území.
Žádná z hodnocených variant nezasahuje objekty v památkovém zájmu, respektují přírodní, kulturní,
historické i stavební dominanty území.
Tato studie neumožňuje detailněji tuto problematiku řešit, lze však stanovit obecné podmínky
a pro další stupně projekční přípravy stanovit následující podmínky:
 veškerá křížení se stávající nebo navrhovanou veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturou
včetně pěších, lyžařských a cyklistických stezek řešit bezkolizně;
 navrhnout v rámci stavby přepravních zařízení opatření a stavby zajišťující ochranu proti hluku;
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 V maximální míře chránit stávající kvalitní vzrostlou zeleň;

 Zajistit prostupnost přepravních zařízení pro ÚSES.
4. varianta – bez návrhu přepravních zařízení:
4.1. rekonstrukce stávající přístupové komunikace (její rozšíření) umožňující zpřístupnění areálu
pro osobní automobilovou dopravu využívající stávajících parkovacích kapacit na české
a navrhovaných parkovacích kapacit na slovenské straně;
4.2. zřízení autobusové linky přepravující turisty do turistického areálu Kohútka ze záchytných
parkovišť nově navržených v údolí Vranča pod autobusovou točnou, případně u bývalé školy
(Hotel „Permoník“);
nepředstavuje nový zásah do územního systému ekologické stability ani do nejchráněnějších zón
CHKO Beskydy (ty se projevují zejména na slovenské straně v případě budování parkovacího
domu), do lesních porostů a lokalit s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě
realizace varianty 4.1. lze očekávat zvýšení intenzity průjezdů osobních automobilů.
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I. ÚZEMNÍ STUDIE PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA

A. TEXTOVÁ ČÁST

I.c) DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍNA URBANISTICKOU KONCEPCI,
ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY A SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

I.c)

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZASTAVITELNÉ PLOCHY
A PLOCHY PŘESTAVBY A SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Všechny varianty dopravního zpřístupnění lyžařského areálu Kohútka nepředstavují zásadní zásah
do urbanistické koncepce obce Nový Hrozenkov ani do vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
a systému sídelní zeleně, jak jsou stanoveny v Územním plánu sídelního útvaru Územní plán sídelního
útvaru Nový Hrozenkov (z r. 1994) a v nově pořizovaném ÚP Nový Hrozenkov.
V případě realizace přepravních zařízení (lanovek) podle variant č. 1, 2 a 3 dojde k rozšíření
zastavitelných ploch pro realizaci stanic lanovek o celkové zastavitelné ploše 2 x 220 m 2, to je cca 440 m2,
u varianty č. 1 – červené by bylo nutno realizovat mezistanici s další zastavitelnou plochou cca 200 m2.
Všechny varianty předpokládají dále realizaci nových parkovacích ploch:
- všechny varianty (varianta č. 1, 2, 3 a 4) předpokládají realizaci parkoviště pod točnou autobusů
(pod odbočkou na Kohútku) s kapacitou cca 200 osobních automobilů na zastavitelné ploše
cca 5 350 m2;
- u varianty č. 3 (modré) je navržena jako alternativa parkoviště realizace parkovacího domu
s kapacitou cca 240 vozidel na zastavitelné ploše cca 1 550 m2;
-

varianta č. 4.2 navrhuje dále jako alternativu parkoviště pod točnou autobusů realizaci parkoviště
u bývalé školy (hotel „Permoník“) pro 110 vozidel se zastavitelnou plochou cca 3 700 m2.

V případě řešení přepravních zařízení podle varianty č. 1 – červené a varianty č. 3 – modré se
doporučuje realizace lyžařské tratě z vrcholu od chaty „Lyžařských klubů“ až k dolní stanici lanovky včetně
možnosti zasněžování s využitím stávající lyžařské tratě u vleku. Pro zasněžování bude nutno vybudovat
vodní nádrže, obě umístěné poblíž spodní stanice lanovky na vodním toku Vranča a jeho bezejmenném
levostranném přítoku.
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I.d) DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍNA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

I.d)

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH
NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

ZAŘÍZENÍ

Z hlediska dopadu jednotlivých variant na veřejnou infrastrukturu byly posuzovány kolize
s komunikacemi a s elektrickým vedením vysokého napětí VN 22 kV. Střety jsou vyznačeny ve výkrese
I.2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, číslování střetů je v tomto výkrese provedeno
pro každou variantu zvlášť.

d.1)

Varianta č. 1 - červená

Doprava
Kolize s komunikacemi: 0
V rámci této varianty bude využito stávajícího parkoviště na točně linkového autobusu s kapacitou
cca 30 osobních automobilů a navrženého parkoviště pod odbočkou přístupové komunikace na Kohútku
ze silnice III/4879.
Energetika
Kolize s nadřazenou energetickou sítí: 2
Střet s elektrickým vedením VN 22 kV v místě spodní stanice bude nutno řešit jeho přeložkou
v rámci níž bude řešena i samostatná trafostanice VN/NN s dostatečným výkonem pro vlastní provoz
lanovky a s rezervou výkonu pro uvažované zasněžování navržené lyžařské sjezdové tratě. Křížení vlastní
trasy lanovky s elektrickým vedení 22 kV doporučujeme řešit přeložením stávajícího vedení do kabelu.

d.2)

Varianta č. 2 - fialová

Doprava
Kolize s komunikacemi: 1
křížení lanovky s přístupovou komunikací na Kohútku nutno řešit tak, aby byla zajištěna dostatečná
podjezdná výška.
V rámci této varianty bude rovněž využito stávajícího parkoviště na točně linkového autobusu
s kapacitou cca 30 osobních automobilů a navrženého parkoviště pod odbočkou přístupové komunikace
na Kohútku ze silnice III/4879.
Energetika
Kolize s nadřazenou energetickou sítí: 0
Dolní stanice bude napojena na elektrické vedení VN 22 kV vedené v její bezprostřední blízkosti
prostřednictvím samostatné trafostanice VN/NN s dostatečným výkonem pro vlastní provoz lanovky.
Se sjezdovou tratí se v této variantě neuvažuje.

d.3)

Varianta č. 3 - modrá
Kolize s komunikacemi: 0

Kolize s nadřazenou energetickou sítí: 1
Střet s elektrickým vedením VN 22 kV v místě spodní stanice bude nutno řešit jeho přeložkou
v rámci níž bude řešena i samostatná trafostanice VN/NN s dostatečným výkonem pro vlastní provoz
lanovky a s rezervou výkonu pro uvažované zasněžování navržené lyžařské sjezdové tratě. Křížení vlastní
trasy lanovky s elektrickým vedení 22 kV doporučujeme řešit přeložením stávajícího vedení do kabelu.

d.4)

Varianta č. 4 - šedá (bez návrhu přepravních zařízení)
Tato varianta nepředstavuje nové střety se zařízeními veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Z hlediska nových kolizí s nadřazenou veřejnou infrastrukturou je nejméně konfliktní varianta č. 4 –
šedá a varianta č. 2 - fialová varianta, následuje ji varianta č. 1 - červená.
V rámci varianty č. 1 a 3, které předpokládají realizaci lyžařské trati, je uvažováno se zasněžováním.
Pro akumulaci vody pro toto zasněžování je nutno vybudovat akumulační nádrže na toku Vranča, případně i
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na jeho bezejmenném levostranném přítoku. Dle propočtu zpracovaného firmou TECHNOALPIN, snow
experts by bylo potřeba pro dostatečné zasněžování realizovat akumulaci cca 10 000 m3, s tím, že by mohlo
být využito částečné rezervy v současné akumulaci v rámci lyžařského areálu Kohůtka, minimálně 6 000 m3,
při stavebních (realizačních) nákladech cca 15 mil Kč.
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I.e) DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍNA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES,
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I.e)

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES, PROSTUPNOST
KRAJINY,
PROTIEROZNÍ
OPATŘENÍ,
OCHRANU
PŘED
POVODNĚMI, REKREACI

e.1)

Posouzení vlivu navržených variant řešení přepravních zařízení na ÚSES

Všechny navržené varianty řešení přepravních zařízení zasahují do systému ekologické stability, jak
je upřesněn v rozpracovaném ÚP Nový Hrozenkov. Protínají nadregionální biokoridor NRBK 11 (NRBK 147
Makyta – hranice ČR), také Varianta č. 4 – šedá, která využívá stávající přístupové komunikace, tento
biokoridor protíná na čtyřech místech, další varianty (č. 1, č. 2 a č. 3) protínají tento NRBK 11 v jednom
místě. Varianta č. 1 – červená, varianta č. 3 – modrá a varianta č. 4 – šedá protíná nadregionální biokoridor
NRBK 05 K, vedený ve vrcholových partiích. Varianta č. 1 – červená se okrajově dotýká regionálního
biocentra RBC 01 a varianta č. 2 okrajově zasahuje do lokálního biocentra LBC 84, vloženého
do nadregionálního biokoridoru NRBK 11.
Všechny navržené varianty řešení přepravních zařízení zasahují rovněž do migračního koridoru pro
velké šelmy, který však není jasně vymezen a zatím nebyl jasně zakotven v systému územního plánování.
Celkové hodnocení jednotlivých variant:
Z hlediska střetu se systémem ekologické stability se jeví jako nejvýhodnější varianta č. 2 - fialová
s jedním průchodem NRBK 11 a minimálním zásahem do vloženého lokálního biocentra LBC 84.

e.2)

Vlivy na zvlášť chráněná území přírody

Všechny navržené varianty řešení přepravních zařízení jsou řešeny na území Chráněné krajinné
oblasti (CHKO) Beskydy. Na území této CHKO Beskydy byly vymezeny zóny odstupňované ochrany I. až
IV., přičemž nejvyšší (nejpřísnější) stupeň ochrany je stanoven pro zónu I.
Délka průchodu jednotlivými zónami CHKO Beskydy je zřejmá z tabulky v kapitole I.b). Do I. zóny
CHKO Beskydy nezasahuje pouze varianta č. 2 – fialová. Největší zásah do I. zóny představuje varianta č. 1
– červená, nejmenší zásah varianta č. 4 - šedá.
V tabulce v kapitole I.b) je obsažen rovněž výčet zásahů do lokalit s výskytem chráněných rostlin a
živočichů. Ten je významný pouze v případě realizace lyžařské trati, se kterou se uvažuje v případě
realizace přepravních zařízení podle varianty č. 1 – červené a varianty č. 3 – modré, v obou případech
se jedná o dva případy okrajového střetu s touto lokalitou. V případě střetu s lanovkou doporučujeme v rámci
projektu, pokud je to technicky možné, situovat stožáry mimo tyto lokality a při kladení kabelů nebo jiných
nezbytných výkopových pracích přistupovat k těmto lokalitám co nejšetrněji.

e.3)

Vlivy navržených variant řešení přepravních zařízení na krajinu a její
prostupnost

Žádná z předložených variant řešení přepravních zařízení neznamená významnější zásah
do vzhledu krajiny, snad kromě případné realizace parkovacího domu, který je však situován v údolní poloze
a nebude narušovat krajinný horizont ani vytvářet novou krajinnou dominantu. Všechny varianty využívají
stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury a ani lanovky nevytvářejí žádné nové bariéry bránící
prostupnosti krajiny.

e.4)

Vlivy navržených variant
a protipovodňovou ochranu

řešení

přepravních

zařízení

na

erozi

Žádná z předložených variant řešení přepravních zařízení nepředpokládá významnější terénní
úpravy ani v případě realizace lyžařské trati (kromě nejnutnějšího odlesnění. Lyžování je podmíněno
souvislou sněhovou pokrývkou a nepředstavuje nebezpečí narušení vegetačního krytu a vznik půdní eroze.
Případná realizace vodních nádrží pro zasněžování poslouží k dalšímu zvyšování retenční schopnosti
povodí Vranče a může sloužit zejména v letním období jako prostor pro zadržování přílivových vod.
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Navržená parkoviště doporučujeme řešit, i s ohledem na jejich sezónní využití, pomocí zatrávňovacích
tvárnic.
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I.f) DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍNA PODMÍNKY
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
NA PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ

I.f)

Řešení přepravních zařízení nebude mít bezprostřední vliv na podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití stanovené v územně plánovací dokumentaci měst a obcí. V území, kudy
povede lanová dráha, podle vybrané varianty bude vytvořena nová plocha s rozdílným způsobem využití –
plocha dopravy – specifická – lanová dráha (DX), vymezená již pro variantu č. 1 – červenou v ÚP Nový
Hrozenkov, která bude mít stanoveny specifické podmínky:

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY –
SPECIFICKÉ – LANOVÉ DRÁHY

D
DX

Stávající plochy s rozdílným způsobem využití: DX
Návrhové plochy ID: nejsou zatím definovány

Hlavní využití
Jedná se plochy lanových drah (sedačkových, kabinkových), včetně doprovodných zařízení
a souvisejících manipulačních ploch.

Přípustné využití
lanová dráha jejíž součástí jsou:
a) stanice lanové dráhy včetně:
- pohonných jednotek a elektrických zařízení (trafostanice)
- sociálních zařízení
- turniketů
- pokladen a informačních středisek
- občerstvení
b) lanová dráha včetně:

- stožárů
- lanových vedení
- příslušné technické vybavenosti (energetické, spojové)

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení pro jiné účely než je uvedeno ve využití přípustném.

Kromě této ploch s rozdílným způsobem využití, jejíž vymezení bude mít vliv na zastavěná území
a zastavitelné plochy, jak byly vymezeny v územně plánovací dokumentaci (vesměs na stávající
a navrhované plochy s rozdílným využitím pro bydlení) bude lanová dráha vytvářet limit pro využití území,
kterým je ochranné pásmo lanové dráhy dráhy (dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů.
Po stabilizaci osy (trasy) lanové dráhy (doporučujeme ji dořešit v rámci další podrobnější projektové
dokumentace) bude možné plochu s rozdílným způsobem využití dopravy specifické – lanová dráha (DX)
v ÚP stabilizovat a upřesnit.
V rámci ÚP Nový Hrozenkov jsou dále vymezeny (specifikovány) další plochy s rozdílným
způsobem využití, související s návrhem přepravních zařízení (plochy lyžařských svahů, vodních nádrží,
plochy dopravy silniční (včetně parkování), jejichž vymezení v území bude upraveno v souladu s vybranou
variantou.
V případě realizace varianty č. 4 – šedé, lze reálně předpokládat, že navržené úpravy bude možno
realizovat v rámci stávajících ploch dopravy. V případě kyvadlové autobusové dopravy bude nutno realizovat
nové parkovací plochy.
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I.g) DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍNA VYMEZENÍ VPS,
PRO KTERÉ JE MOŽNO PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

I.g)

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
NA VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ
LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

U všech posuzovaných variant je počítáno s tím, že stavba lanové dráhy bude, v souladu se ZÚR
ZK, zařazena mezi veřejně prospěšné stavby.
Součástí této stavby budou rovněž stavby touto stavbou vyvolané, nebo tuto stavbu podmiňující,
jako jsou úpravy na silniční síti, přeložky inženýrských sítí apod., které budou upřesněny a vymezeny
v územních plánech, jednotlivých dotčených měst a obcí na základě podrobnější dokumentace.
Případné úpravy prvků ÚSES budou zahrnuty do veřejně prospěšných opatření.
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A. TEXTOVÁ ČÁST

I.h) DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ NA VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

I.h)

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
NA VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo se u staveb
souvisejících s realizací přepravních zařízení nepředpokládá.
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I. ÚZEMNÍ STUDIE PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA

A. TEXTOVÁ ČÁST

I.i) DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ NA STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

I.i)

DOPAD JEDNOTLIVÝCH VARIANT PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
NA STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50
ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Stanovení kompenzačních opatření pro jednotlivé varianty přepravních zařízení se nepředpokládá.

V části III.1. - Odborném posouzení možného vlivu územní studie na životní prostředí a veřejné
zdraví jsou v kap. 7. popsána plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
závažných negativních vlivů na životní prostředí.
V části III.2. - Odborném posouzení možného vlivu územní studie na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti jsou v kapitole 5. popsána konkrétní k minimalizaci případných negativních vlivů koncepce
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
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II.

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

II.a) VYHODNOCENÍ KOORDINACE Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Řešení územní studie respektuje požadavky vyplývající z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
(2008), upřesněné v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, týkající se řešení rekreace a cestovního
ruchu a přeshraniční spolupráce:
Při řešení ÚS Přepravní zařízení Kohútka jsou respektovány republikové priority územního
plánování, které jsou dále specifikovány v ZÚR Zlínského kraje.
ZÚR Zlínského kraje potvrdily zařazení obce Nový Hrozenkov do specifické oblasti SOB2 Specifická
oblast Beskydy a upřesnily zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování
stanovené PÚR ČR pro tuto specifickou oblast.
Do řešeného území nezasahují koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury vymezené PÚR
ČR ani se ho netýkají další úkoly pro územní plánování stanovené PÚR ČR.
Řešení územní studie respektuje požadavky vyplývající ze ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ZLÍNSKÉHO KRAJE:
Při řešení ÚS Přepravní zařízení - Kohútka jsou respektovány republikové priority územního
plánování, které jsou upřesněny v ZÚR Zlínského kraje, týkající se řešeného území (řešení územní studie):
(1)

Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje.
Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi
nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření
krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně
plánovací činnosti obcí.
Územní studie návrhem přepravních zařízení spolu s alternativou rozšíření lyžařských tratí zlepšuje
podmínky pro dosažení stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel
této specifické rozvojové oblasti kraje při zajištění příznivého životního prostředí.

(2)

Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů
podchycených těmito Zásadami územního rozvoje (ZÚR), které jsou nezbytné pro realizaci
mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených pro území kraje v Politice územního
rozvoje z roku 2006 (PÚR 2006) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze
strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje z roku 2002 (PRÚOZK).
Územní studie zpřesňuje záměr ZÚR - koridor přepravního zařízení s označením veřejně prospěšné
stavby „DT01“ na území obce Nový Hrozenkov (ORP Vsetín). Tento záměr je rovněž obsažen
v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje z roku 2002, ve Studii rozvoje ČeskoSlovenského příhraničí a v Územní studii Rekreační oblast Vsetínská Bečva.

(3)

Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových
hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle aktuální Strategie
regionálního rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou
působností (ORP) Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad
lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti
jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou.
Tento úkol se řešeného území netýká.

(4)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského
města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové
potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň rozvoj
ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou
působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem
kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru.
Tento úkol se řešeného území netýká.
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(5)

Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb
a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní
obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR 2006 a ZÚR Zlínského kraje. Považovat tento úkol
za rozhodující prioritu rozvoje kraje nejméně do roku 2010. Pamatovat přitom současně na:
 rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké
kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu
dopravní obsluhy území kraje;
 rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění
do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným
podílem motorové dopravy.
Tento úkol se řešeného území netýká.

(6)

Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí
charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje
ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na:
 zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti,
s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu a podpořit úpravy, které povedou
k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území;
 zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat
historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty
nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit
urbánní fragmentaci přilehlé krajiny;
 zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní
charakteristiky.
Tento úkol se řešeného území netýká.

(7)

Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezené
rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách především na:
 významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného
prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou,
prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné
zeleně a zachování prostupnosti krajiny;
 využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných
k podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území
a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla;
 výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství
a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami
v konkrétní části území;
 významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem
zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj,
a na potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce
lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační
a turistické využívání území;
 rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování
energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností
v ostatním území kraje;
 důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu
a rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území
podmínky pro jejich opětovné využití.
Tento úkol se řešeného území netýká.

(8)

Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení
specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje,
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které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho
specifických hodnot. Dbát přitom současně na:
 zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti
v hlavních centrech oblastí;
 zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí
v území;
 preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní
rezervy pro případnou náhradní výstavbu.
Tento úkol se řešeného území netýká.
(9)

Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých
a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit
možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů
energie.
Tento úkol se řešeného území netýká.

(10)

Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území
kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách
ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky
na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy
z působení přívalových srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování
odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany.
Řešení územní studie nepředstavuje významnější zásah do ZPF, zejména ne do půd zařazených
v I. a II. třídě ochrany a neznamená ohrožení území vodní a větrnou erozí a negativními jevy
z působení přívalových srážek a riziko kontaminace půd.

(11)

Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
Řešení územní studie respektuje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.

(12)

Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných strategických
rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a prověřit
možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje.
Řešení územní studie respektuje koncepci územního rozvoje kraje a strategické rozvojové
dokumenty kraje.

(13)

Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí
České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby
koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových
koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici.
Řešení územní studie nepředstavuje zásah do rozvojových koncepcí sousedních obcí na české
straně, bylo koordinováno se sousedními obcemi Slovenské republiky a respektuje rozvojové
záměry obsažené v jejich územních plánech, které jsou v souladu s rozvojovými dokumenty
Žilinského kraje.

(14)

Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních
plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují
konkrétní územně plánovací prověření a koordinace.
Tento úkol je nad rámec této územní studie.

Při řešení ÚS Přepravní zařízení Kohútka je respektováno zařazení řešeného území do Specifické
oblasti republikového významu SOB2 Beskydy a respektuje:
Zásady pro rozhodování o změnách v území, týkající se řešení územní studie:
a) podporovat možnosti vytváření nových pracovní příležitosti v SOB2 zvláště rozvojem cestovního
ruchu, rekreace a turistiky;
Záměr výstavby přepravních zařízení s případným rozšířením lyžařských sjezdových tratí přispěje
k rozvoji zejména zimní turistiky ve ski areálu Kohútka a tím podpoří vznik nových pracovních
příležitostí nejen ve vlastním areálu, ale i v obci Nový Hrozenkov, související s rozvojem cestovního
ruchu, rekreace a turistiky.
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b) podporovat situování nové nadmístní občanské vybavenosti především do přiléhajícího území OS11
a N-OS1;
Tento úkol se řešeného území netýká.
c) podporovat zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy území příhraničí SOB2;
Záměr výstavby přepravních zařízení přispěje ke zlepšení dopravní dostupnosti příhraničního
střediska situovaného na hranici se Slovenskem a využívaného občany obou států.
d) hledat vyvážené řešení pro možné uplatnění těžby černého uhlí a zájmy ochrany přírody v území
SOB2.
Tento úkol se řešeného území netýká.
Úkoly pro územní plánování, týkající se řešení územní studie:
a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území SOB2;
Územní studie zpřesňuje záměr ZÚR - koridor přepravního zařízení s označením veřejně prospěšné
stavby „DT01“ na území obce Nový Hrozenkov (ORP Vsetín).

b) prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením SOB2 a stanovit pravidla
pro jejich využití;
Tento úkol se řešení územní studie netýká.
c) v hlavním středisku Rožnov pod Radhoštěm vytvářet územní podmínky pro restrukturalizaci
ekonomiky a zajištění vybavenosti cestovního ruchu a rekreace;
Tento úkol se řešení územní studie netýká.
d) prověřit územní podmínky pro doplnění vybavenosti rekreace a turistiky v nástupních centrech SOB2
podél silnic I/35 a II/ 487;
Záměr výstavby přepravních zařízení doplňuje zařízení zlepšující dopravní dostupnost příhraničního
rekreačního střediska situovaného na hranici se Slovenskem ze silnice II/487.
e) stanovit regulativy pro ochranu přírody a krajiny i zástavby v případě rozšíření těžby zásob černého
uhlí nebo plynu v oblasti;
Tento úkol se řešení územní studie netýká.
f)

dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území SOB2, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní a krajinné hodnoty
v území SOB2;
Záměry obsažené v územní studii negativně neovlivní kulturní a civilizační hodnoty území
SOB2, jeho urbanistické, architektonické a archeologické dědictví a přírodní a krajinné hodnoty.

g) zpracovat podrobné řešení turistické poznávací stezky Radhošť – Pustevny;
Tento úkol se řešení územní studie netýká.
h) prověřit územní předpoklady pro zlepšení dopravního propojení se Slovenskem a pro rozšíření
nabídky přeshraničních pěších a cyklistických spojení.
Záměry obsažené v územní studii přispějí ke zlepšení dopravního propojení se Slovenskem a
rovněž i pro rozšíření nabídky přeshraničních pěších a cyklistických spojení.
ÚS Přepravní zařízení Kohútka respektuje zařazení přepravního zařízení do ploch a koridorů
nadmístního významu vymezených v ZÚR:
PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
ZÚR stanovuje tuto plochu a koridor přepravního zařízení nadmístního významu, vymezenou
v kap. 7.1 v popisu VPS pod kódem DT01:
 Velká Vranča – Portáš
Pro plánování a využívání území uvedených ploch a koridorů přepravních zařízení nadmístního
významu se stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro
územní plánování:
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Zásady pro rozhodování o změnách v území:
a) rozhodovat o umísťování přepravních zařízení pro rekreaci a sport v úzké koordinaci se zájmy
ochrany přírody a krajiny – řízený rozvoj rekreace a sportu.
Součástí územní studie je posouzení jednotlivých variant řešení z hlediska vlivů na životní prostředí
(SEA) i na soustavu NATURA 2000.
Úkoly pro územní plánování:
a) zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů a ploch pro umístění zařízení a vybavenosti na úrovni
ÚPD dotčených obcí.
Účelem zpracování územní studie je vytvoření podkladu pro koordinaci tohoto záměro v rámci ÚP
Nový Hrozenkov.
ÚS Přepravní zařízení Kohútka respektuje plochy a koridory územního systému ekologické
stability vymezené v ZÚR:
NADREGIONÁLNÍ ÚSES
plochu a koridor skladebných prvků nadregionálního územního systému ekologické stability,
vymezenou v kap. 7.2 jako VPO pod kódem PU19:
Nadregionální biokoridory
Číslo
Název
147
Makyta - hranice ČR

označení ve výřezu ÚP
NRBK_05, NRBK_06, NRBK_11,12, 13, 14, 15,
jeho součástí jsou vložená lokální biocentra:
LBC_84, LBC_89, LBC_90

REGIONÁLNÍ ÚSES
plochu a koridor skladebných prvků regionálního územního systému ekologické stability,
vymezenou v kap. 7.2 jako VPO pod kódem PU115:

Číslo
1974

Název
Čubův kopec

označení ve výřezu ÚP
RBC_01

Pro plánování a využívání území ploch a koridorů ÚSES se stanovuje dodržování těchto zásad pro
rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování:
Zásady pro rozhodování o změnách v území
a) respektovat stávající a vymezené prvky ÚSES jako plochy nezastavitelné;
b) zajistit plnohodnotné ekostabilizační funkce prvků ÚSES.
Územní studie nenavrhuje zastavitelná území do ÚP vymezených (upřesněných) prvků ÚSES
a nenarušuje výrazněji plnohodnotné ekostabilizační funkce prvků ÚSES.
Úkoly pro územní plánování
a) územní střety ve využívání území řešit na základě podrobnější dokumentace zpracované dle
metodiky ÚSES a v problematice nadregionálních ÚSES ve spolupráci s MŽP.
Územní studie přebírá upřesnění vymezení prvků ÚSES z ÚP Nový Hrozenkov.
ÚS Přepravní zařízení Kohútka je řešena v souladu s vymezením ploch a koridorů pro územní
studii a regulační plán obsaženém stanoveném v ZÚR:

PLOCHY A KORIDORY PRO ÚZEMNÍ STUDII
ZÚR stanovují potřebu zpracování územní studii (ÚS) na území kraje pro:

Rekreační oblast Vsetínská Bečva
zahrnující území obcí:
Hovězí, Halenkov, Huslenky, Karolinka, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice (Velké Karlovice, Malé
Karlovice)
Tento úkol byl splněn, v r. 2013 zpracovalo Urbanistické středisko Brno, s.r.o. Územní studii
„Rekreační oblast Vsetínská Bečva“.
ÚS Přepravní zařízení Kohútka je řešena v souladu s koncepcí řešení ÚZEMNÍ STUDIE (dále jen
ÚS) REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA.
Tato ÚS v rámci kapitoly:
B. Koncepce rozvoje území rekreační oblasti Vsetínská Bečva
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V podkapitole:
B. 2. Koncepce rozvoje rekreace navrhuje:
 podporovat rozvoj vybraných území s rekreačním potenciálem, konkrétně:
8 Ski areál Kohútka
 rozšiřovat kompletní vybavenost areálů zimních sportů
 podporovat vznik nových atraktivit v území ve vazbě na letní rekreaci
V podkapitole:
B. 4. Koncepce technické infrastruktury
se mimo jiné konstatuje:
Rozvojové lokality v rámci řešení rekreačního potenciálu lze napojit do stávajících systémů technické
infrastruktury na základě potřeby.
U stávajících i navrhovaných lyžařských areálů lze realizovat vodní plochy (otevřené, zakryté) pro
zasněžování lyžařských svahů.
V podkapitole:
B. 5. Koncepce dopravní infrastruktury
se mimo jiné konstatuje:
Navržené cyklotrasy:
Území řešeného ÚS Přepravní zařízení Kohútka se týkají cyklotrasy, jejichž realizaci navržené
varianty umožňují:

Nový Hrozenkov – Vranča – Kohútka - Lazy pod Makytou (Čertov) Slovensko

Kohútka – Papajské Sedlo – Zděchov
V rámci kapitoly:
C. Koncepce rozvoje rekreace v jednotlivých obcích a vymezení ploch řešených územní studií
v podkapitole:
C.3.7. Nový Hrozenkov
se mimo jiné konstatuje:
Na k.ú. Nový Hrozenkov se navrhuje zvýšení komfortu Ski areálu Kohútka, areálu Baloton, bike
centra Nový Hrozenkov a ski areálu Vranča.
Pro vlastní Ski areál Kohútka (NH1) se v ÚS uvádí:

8 - Ski areál Kohútka (NH1)
tab. 4 plochy vymezené územní studií
ID
kód
způsob využití území
další podmínky využití území
Samostatná územní studie bude řešit porovnání dvou základních variant dopravní obsluhy areálu
(přepravní zařízení x kyvadlová doprava po stávající komunikaci) a systému parkovacích ploch již od
nástupního bodu do údolí Vranča.
NH1-1
OS
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
NH1-2
RH
plochy hromadné rekreace - stav
NH1-3
S*.1
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
NH1-4
S*1
plochy smíšené nezastavěného území s možností
využití pro tělovýchovu a sport - návrh
NH1-5
SO.4
plochy smíšené rekreační - stav
NH1-6
SO.4
plochy smíšené rekreační - návrh
NH1-7
OS
plochy pro tělovýchovu a sport - stav
plocha nesmí být intenzifikována
NH1-8
RH
plochy hromadné rekreace - stav
plocha nesmí být intenzifikována
NH1-9
OS
plochy pro tělovýchovu a sport - návrh
NH1-10 OS.D plochy technického a dopravního zázemí tělovýchovy,
sportu a rekreace - návrh
NH1-11 OS.D plochy technického a dopravního zázemí tělovýchovy,
sportu a rekreace - stav

ÚS Přepravní zařízení Kohútka řeší požadavek porovnání dvou základních variant dopravní obsluhy
areálu (3 varianty přepravních zařízení x kyvadlová doprava po stávající komunikaci, případně automobilová
doprava na vrchol) a systému parkovacích ploch již od nástupního bodu do údolí Vranča.
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II.b) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
1.

Důvody pro pořízení územní studie

1.1

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

Územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke
dni 05.10.2012 (dále jen ZÚR ZK) vymezují koridor veřejně prospěšné stavby přepravního zařízení, který je
označen jako „DT01“. Koridory je do ZÚR ZK převzat z Územního plánu velkého územního celku Beskydy,
který ZÚR ZK předcházel.
ÚS respektuje a upřesňuje záměry obsažené v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje – viz
text předchozí kapitoly.
Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“

1.2

V roce 2013 bylo dokončeno pořízení územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, jejíž
pořízení vyplynulo ze ZÚR ZK. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ měla za úkol prověřit
možný udržitelný rekreační rozvoj v oblasti Vsetínské Bečvy. Rozvoj byl postaven na využití stávajícího
rekreačního potenciálu regionu v oblasti Vsetínské Bečvy s cílem zvýšit konkurenceschopnost a atraktivnost
tohoto území. Bylo navrženo optimální řešení pro vyvážený rozvoj území z hlediska faktorů ekonomických,
sociálních a životního prostředí. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, doporučila zpracovat
podrobnější ÚS pro pro dvě velmi problematické oblasti Kohútka resp. Kasárna.
Kohútka - Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ doporučila řešit samostatnou územní
studií problematiku dopravní obslužnosti stabilizovaného areálu Kohútka (v územní studii „Rekreační oblast
Vsetínská Bečva“ nazvána předmětná oblast jako NH1)
Navazuje na koridor přepravního zařízení, jenž je vymezen v ZÚR ZK s označením veřejně
prospěšné stavby „DT01“ a nachází se na území obce Nový Hrozenkov (ORP Vsetín).
ÚS respektuje a upřesňuje závěry Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ – viz text
předchozí kapitoly.

Cíl a účel územní studie

2.
-

cílem územní studie je navrhnout optimální šířku koridoru přepravního zařízení „DT02“ případně
navrhnou variantní řešení v návaznosti na ZÚR ZK a územní plán dotčené obce. Případně doporučit
úplné upuštění od tohoto záměru.
Nový Hrozenkov – Kohútka:
 ÚS bude komplexně řešit problematiku dopravní obslužnosti stabilizovaného areálu Kohútka
včetně dopravní intenzity na komunikaci, procházející místní části Vranča (řešení systému
parkovacích ploch již od nástupního bodu do údolí Vranča s ohledem na přetíženost celého
území a snižování pohody bydlení podél stávající komunikace, včetně vhodného vymezení
lokality pro záchytné parkoviště v obci - doprava kyvadlová, ski bus atd. přes údolí Vranča)
s ohledem na enviromentální problematiku lokality (řešené území se nachází v blízkosti I. zóny
a prochází II. a III. zónou CHKO Beskydy).
 ÚS bude řešit primárně porovnání dvou základních variant dopravní obsluhy areálu (přepravní
zařízení versus stávající kyvadlová doprava po současné komunikaci). Součástí ÚS bude
vyhodnocení environmentálního dopadu obou řešených variant.
 ÚS se bude zabývat technickou a ekonomickou náročností staveb přepravních zařízení včetně
optimálního technického řešení a odhadu jak stavebních tak provozních nákladů

-

Vzhledem k tomu, že se obě lokality nachází na území CHKO, bude celá dokumentace (obě lokality)
posouzena z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (příloha č.5 vyhlášky 500/2006
Sb.) dále jen URÚ. Vyhodnocení se bude skládat ze tří základních částí:
 ÚS se bude zabývat technickou a ekonomickou náročností staveb přepravních zařízení včetně
optimálního technického řešení a odhadu jak stavebních tak provozních nákladů
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 1 – Vyhodnocení vlivu na životní prostředí („SEA“) – část A. dle přílohy č. 5 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. a dle přílohy Stavebního zákona 183/2006 Sb. dále jen SZ.
 2 – Vyhodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 (na základě §19 odst.2 SZ) – část B. dle přílohy
č.5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 3 – Vyhodnocení dle částí C – F (příloha č.5 vyhlášky 500/2006 Sb.)
ÚS plní cíle obsažené v zadání, obsahuje a komplexně posuzuje všechny reálné možnosti řešení
problematiky dopravní obsluhy lyžařského areálu Kohútka včetně jejich environmentálního dopadu,
vyhodnocení jejich vlivu na životní prostředí („SEA“) a na soustavu Natura 2000, zabývá se rovněž
technickou a ekonomickou náročností staveb přepravních zařízení včetně optimálního technického řešení
a odhadu jak stavebních tak provozních nákladů.
Územní studie byla zpracována ve třech etapách v požadovaných termínech:
I. etapa (Analytická část)
Na základě ÚAP a doplňujících průzkumů a rozborů projektanta bude vyhodnocen stávající stav
dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti (zejména pro sport a rekreaci), dále
záměry navržené v účinných územních plánech jednotlivých dotčených obcí, další nové záměry
obcí či jiných subjektů působících v území a zhodnocen úhrnný potenciál území v souvislostech
celého řešeného území, a to včetně možného využití návazností na slovenský příhraniční prostor.
II.etapa (Návrhová část)
V návaznosti na výsledky I. etapy bude navrženo optimální řešení problematiky přepravních
zařízení. Součástí bude vyhodnocení na URÚ.
III.etapa (Čistopis)
V této etapě byly zapracovány výsledky projednání a zpracován čistopis územní studie.

Řešené území

3.

Územní studie je na území Zlínského kraje územně vymezena v rámci obce Nový Hrozenkov (ORP
Vsetín) s přesahem za hranice ČR/SR pro analýzu širších vztahů.
V rámci ÚS bylo uskutečněno jednání se starostou obce Lazy pod Makytou, na kterém byly předány
aktuální podklady týkající se území na slovenské straně hranice (územní plán, záměr výstavby parkovacího
domu apod.).

Požadavky na řešení

4.


Při zpracování územní studie se bude ve spolupráci s obcemi vycházet ze skutečného stavu
v území.
před zahájením prací byl proveden společně se zástupcem KÚ ZK průzkum v terénu.



Územní studie zohlední požadavky vyplývající pro řešené území
- z Politiky územního rozvoje 2008 (http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemniplanovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politikauzemniho-rozvoje-CR-2008/Politika-uzemniho-rozvoje-vcetne-souvisejicich-mat),
- ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje zahrnujících právní stav ke dni 05.10.2012
(http://www.kr-zlinsky.cz/vyhotoveni-zur-zk-zahrnujici-pravni-stav-ke-dni-05-10-2012-cl1998.html),
- z územně analytických podkladů (http://www.juap-zk.cz – ÚAP kraje i ORP včetně rozborů
udržitelného rozvoje území).
ÚS respektuje a upřesňuje záměry obsažené v Politice územního rozvoje ČR, Zásadách územního
rozvoje Zlínského kraje a dalších podkladů včetně ÚAP kraje – viz text předchozí kapitoly.



Z hlediska širších vztahů je nutno v řešeném území zohlednit návaznost a koordinaci s územím
příhraničním prostorem Slovenska.
V rámci ÚS bylo uskutečněno jednání se starostou obce Lazy pod Makytou.
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA

A. TEXTOVÁ ČÁST
II.b) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

ÚS respektuje i další požadavky zadání:

5.



Při řešení konkurence jednotlivých zájmů v území bude zohledněna komplexnost přístupu a dopady
z hlediska širších vztahů a navrženo řešení, popř. doporučena alternativa.



Vhodné využití území bude řešeno v členění podle jednotlivých funkčních ploch. Nově navržené
plochy budou vymezeny jako zastavitelné plochy.



Řešení územní studie bude vyhodnoceno z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví, civilní
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, a to v rozsahu odpovídajícímu charakteru území a druhu
územně plánovacího podkladu.



Při návrhu řešení budou zohledněna evidovaná sesuvná území.



Dle potřeby budou vymezeny plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.



Budou vyhodnoceny a zapracovány požadavky vyplývající z dalších krajských dokumentů
- Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“
- Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny
- Krajinný ráz Zlínského kraje
- Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje
- Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020
- Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016



Jednotlivé podklady a požadavky budou vyhodnoceny a bude zpracována
- SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) z hlediska zaměření a účelu územní
studie
- střety s limity využití území



Při doporučení alternativního nebo náhradního řešení budou preferována přírodě blízká opatření
např. změna organizace krajinných ploch a způsobu jejich využití a obhospodařování, doplnění
krajinné zeleně apod.



Dle potřeby budou navržené záměry v území řešeny variantně.



Navrhované řešení bude vyhodnoceno ve vztahu ke stávající územně plánovací dokumentaci
(schválené územní plány včetně doplňků a změn), případně k nově pořizované:
- Územní plán sídelního útvaru Nový Hrozenkov (1994), nově pořizovaný ÚP Nový Hrozenkov

Požadavky na obsah územní studie
Územní studie obsahuje dle požadavků zadání textovou a grafickou část dle jednotlivých etap
následovně:
I. etapa
- textová část obsahovala analýzu stavu, návrhů obsažených v ÚPD, ostatních záměrů obcí či
jiných subjektů, jejich zhodnocení, definování problémů v území a SWOT analýzu,
- grafická část obsahovala
1. Problémový výkres

1 : 2 000

II. a III. etapa
Územní studie je zpracována přiměřeně dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, bude v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy.
- součástí textové části je posouzení, návrh, doporučení pro územně plánovací dokumentaci,
odůvodnění a dokladová část,
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A. TEXTOVÁ ČÁST
II.b) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

- grafická část návrhu obsahuje
A.1 Hlavní výkres
A.2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 2 000
1 : 2 000

- grafická část odůvodnění obsahuje
B.1 Výkres širších vztahů
B.2 Koordinační výkres
B.3 Výkres dopravní a technické infrastruktury

1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000

grafická část obsahuje také výřezy, schémata, podélné a příčné profily ve vhodném měřítku.
Veškeré tištěné textové i grafické výstupy jsou opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním
podpisem projektanta (podle § 158 odst. 1 SZ). Digitální výstupy budou opatřeny elektronickým
podpisem.
V průběhu zpracování bbyly minimálně 1x za měsíc svolávány minimálně 2 výrobní výbory, za účasti
krajského úřadu jako pořizovatele, zástupců obce s rozšířenou působností a příp. jednotlivých obcí
dotčených řešenou studií.
Součástí zpracování územní studie bude osobní prezentace zhotovitele díla při projednání
(konzultace územní studie s dotčenými orgány a dotčenými obcemi) a ve Výboru Zastupitelstva
Zlínského kraje pro územní plánování, ev. další.
I. a III. etapa bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 5x na nosiči CD nebo DVD, II. etapa bude
odevzdána 5x v tištěné podobě a 1x na CD nebo DVD.
Navíc oproti zadání územní studie obsahuje:
III.

6.

Popis dopravně technického řešení, který tvoří samostatný svazek a grafickou část, která
obsahuje výkresy:
III.1 Situace variantního řešení
1 : 2 000
III.2 Situace vybraných variant
1 : 2 000
III.3 Podélné profily vybraných variant
1 : 2 000

Požadavky na digitální zpracování
Územní studie je zpracována v souladu s metodikou Krajského úřadu Zlínského kraje Jednotný
postup digitálního zpracování územního plánu HKH 2007 (dále jen dÚP), podle předpisu
http://www.kr-zlinsky.cz/metodika-jednotneho-digitalniho-zpracovani-uzemne-analytickych-podkladua-uzemne-planovaci-dokumentace-zlinskeho-kraje-cl-520.html.
Při zpracování ÚS jsou respektovány závazné podmínky pro zpracování v prostředí MicroStation pro
převod do prostředí ArcGIS u objednatele.

7.

Podklady pro zpracování
Kromě podkladů dodaných pořizovatelem:
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (vyhotovení zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012)
- Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí (2008)
- Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“
- Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny
- Krajinný ráz Zlínského kraje
- Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje
- Územně analytické podklady včetně RURÚ
- Územně plánovací dokumentace obcí, včetně dostupných rozpracovaných nových územních
plánů
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-

Metodika Krajského úřadu Zlínského kraje - Jednotný postup digitálního zpracování územního
plánu HKH 2007

bylo použito podkladů zajištěných zpracovatelem:
-

Územný plán obce Lazy pod Makytou, Ing. arch. Viliam Leszay, Slovenská agentura životného
prostredia Banská Bystrica, Centrum starostlivosti o mestské životné prostredie Žilina, 05/2007).
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA

A. TEXTOVÁ ČÁST

II.c) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR ZLÍNSKÉHO KRAJE
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

II.c) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÚR ZLÍNSKÉHO KRAJE S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
Záměr výstavby přepravního zařízení - Kohútka je obsažen v ZÚR Zlínského kraje. Tato územní
studie provedla variantní řešení tohoto záměru, jejímž výsledkem má být výběr nejvhodnější varianty,
případně posouzení jeho potřebnosti a reálnosti.
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A. TEXTOVÁ ČÁST

II.d) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ REALIZACE PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ NA ZPF A PUPFL

II.d) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ REALIZACE
PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ NA ZPF A PUPFL
V rámci řešení ÚS nebylo požadováno vyhodnocení předpokládaných důsledků realizace
přepravních zařízení na ZPF a PUPFL, proto je dopad jednotlivých variant na požadavky na zábor ZPF
a PUPFL řešen pouze orientačně jako jeden z hodnotících kritérií pro výběr nejvhodnější varianty řešení
přepravních zařízení.
Do ploch záborů ZPF jsou zahrnuty plochy záborů pro stanice lanové dráhy, parkoviště
(parkovacího domu), plochy vodních nádrží pro zasněžování. Nejsou do nich zahrnuty (vzhledem k jejich
malé výměře) plochy pro ukotvení stožárů lanové dráhy
Do ploch záborů PUPFL jsou zahrnuty plochy odlesnění (průseků) potřebné pro realizaci lanové
dráhy a plochy odlesnění pro realizaci lyžařských tratí (sjezdovek).

POROVNÁNÍ ÚZEMNÍCH DOPADŮ JEDNOTLIVÝCH VARIANT
VARIANTAVARIANTA
Č. 1
ČERVENÁ
lanovka

Č. 2
FIALOVÁ
lanovka

zábor ZPF (ha)

0,95

0,58

zábor PUPFL (ha)*

8,74

1,19

DOPAD VARIANT NA:

*

Č. 3
MODRÁ
lanovka
0,93
0,55**
8,37

Č. 4.1
ŠEDÁ
IAD

Č. 4.2
ŠEDÁ
skibus

0

0,90

0

0

pro vedení lanovky se předpokládá průsek lesa v šířce 15 m, u červené a modré varianty je připočteno odlesnění pro
sjezdovku.

** v případě realizace parkovacího domu
Legenda:
varianta z hlediska posuzovaného jevu nejvýhodnější
nejméně výhodná varianta mezi posuzovanými variantami
varianty z hlediska posuzovaného jevu srovnatelné
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III. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMÍ STUDIE PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
A. TEXTOVÁ ČÁST

III. VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ
ÚZEMNÍ STUDIE PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ KOHÚTKA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
III.a) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍ STUDIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
a.1)

CÍLE A POSTUP ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍ STUDIE
PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odborné posouzení možného vlivu uzemní studie na životní prostředí a veřejné zdraví v rozsahu
přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb., v platném znění bylo zpracováno RNDr. Markem Banašem Ph.D., Polívkova
1026/15, 779 00 Olomouc držitelem autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění,
č.j.: 42028/ENV/14 ze společnosti Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany (okr. Olomouc).
Posuzovaná územní studie vychází z návrhu veřejně prospěšné stavby přepravního zařízení DT01
Velká Vranča - Portáš v ZÚR Zlínského kraje, která byla převzata do ÚAP ORP Vsetín a na jejímž základě
byla zpracována územní studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva.
Následující popis hodnocené koncepce vychází z textu územní studie Přepravní zařízení Kohútka
(viz Urbanistické středisko Ostrava 2014).
Hlavním cílem navržené územní studie je vyřešit problém dopravní obslužnosti areálu Kohútka,
včetně řešení systému parkovacích ploch s ohledem na přetíženost celého území a snižování pohody
bydlení podél stávající komunikace. V územní studii byla dále navržena optimální šířka koridorů plánovaných
přepravních zařízení, případně také další alternativní řešení v návaznosti na ZÚR ZK (Zásady územního
rozvoje Zlínského kraje) a územní plány městyse Nový Hrozenkov. Všechny varianty jsou v územní studii
porovnány z hlediska faktorů ekonomických, sociálních a životního prostředí. Cílem je vybrat nejoptimálnější
variantu řešení.
Z české strany je v současnosti areál dostupný po zpevněné komunikaci, která v některých
parametrech již nevyhovuje. V ideálním případě se tedy motoristům daří dojet od Olomouce směr Hranice na
Moravě – Valašské Meziříčí – Vsetín – Nový Hrozenkov – Vranča, ze které je výjezd na samotnou Kohútku
řízen kyvadlově službou nebo pomocí semaforu (čekací doba cca 10 min). Pokud není zajištěna ani jedna
z variant (zejména mimo hlavní sezónu) má v případě míjení automobilů na této úzké komunikaci přednost
ten, kdo jede nahoru do kopce. Auta jedoucí dolů, uvolňují v takové situaci vozovku zajetím na některou
z vystavěných výhyben.
Ze Slovenska je příjezd ke středisku od Trenčína směr Púchov – Lúky pod Makytou – Lazy pod
Makytou – Čertov a poté 6 km do kopce po místní komunikaci až k centrálnímu parkovišti nacházejícímu se
přímo v areálu skicentra.
Silnice z obou stran hranice jsou v zimním období sjízdné pouze za pomocí patřičné motoristické
výbavy (zejména pak sněhových řetězů). O jejich pravidelnou údržbu se stará svými vlastními prostředky
přímo provozovatel skicentra. Kromě zmíněné odstavné plochy nahoře v areálu, je po jejím naplnění možno
ke stání automobilů využít na českém území také malé záchytné parkoviště u točny autobusů v údolí Vranča
a odsud se nechat vyvézt skibusem až k dolní stanici lanové dráhy. Obě parkoviště jsou přitom
návštěvníkům k dispozici zdarma.
Autobus o kapacitě 24 osob jezdí kyvadlově právě z odstavné parkovací plochy ve Vranči, a to v
nepravidelných intervalech v době mezi 8:30 až 13:30. Tato doprava provozována majiteli skicentra je však
v provozu zpravidla pouze soboty, neděle, svátky a prázdninové dny. Přes týden jezdí skibus velmi
výjimečně, tedy spíše jen v případě potřeby nebo po domluvě. Přeprava tímto speciálně uzpůsobeným
vozidlem je pro lyžaře zdarma.
Zpět na parkoviště je možno zvolit příjezdovou cestu přímo ze svahu na lyžích a to až od hotelu
Kohútka po sjezdovkách č. 7 a 10. Trasa je značena modrými šipkami Vranča. V případě nepříznivých
sněhových podmínek se pro zpáteční svoz návštěvníků využívá opět skibusu.
Možnosti veřejné dopravy ke středisku mohou využít zejména obyvatelé Vsetína a jeho nejbližšího
okolí.
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Pro zlepšení dopravní dostupnosti lyžařského střediska Kohútka jsou v územní studii navrženy
varianty s přepravním zařízením (lanovka) a bez přepravního zařízení. Jednotlivé varianty jsou v územní
studii posuzovány z hlediska nákladů, rentability, atraktivity, ale také komfortu a reálnosti jejich uskutečnění.
V územní studii jsou navrženy čtyři základní varianty řešení dopravní dostupnosti území, které jsou
popsány níže. Je zde přiloženo i jejich grafické znázornění na podkladu leteckého snímku.
Varianta 1. červená – dle ÚPNSÚ Nový Hrozenkov
Tato varianta navrhuje kabinovou (případně čtyřsedačkovou) lanovku s přepravní kapacitou 2000
os./hod, která začíná v údolí Vranča nedaleko stávajícího parkoviště s točnou pro autobusy. Poté je vedena
jihovýchodně loukami a následně krátce již lesním porostem až k místu lomu v lokalitě Hluboká (Šohajka),
kde se nachází její mezistanice.
Horní část lanové dráhy směřuje dále jihojihozápadně a to téměř výhradně lesním průsekem až
následně vyústí u vrchní stanice umístěné poblíž chaty Zlínských klubů.
Realizace tohoto přepravního zařízení předpokládá zřízení nové sjezdovky v horní části svahu. Jeho
dolní část (od stávající vodní nádrže pro zasněžování) slouží v případě dostatečné sněhové pokrývky už v
současnosti ke sjezdu lyžařů na stávající parkoviště v údolí Vranča. Tato varianta počítá v případě celé
sjezdové dráhy i s vybudováním zasněžovacích nádrží v dolní části svahu, v blízkosti točny Vranča.
Navržené sjezdové dráhy pro variantu 1:
celá sjezdovka: vybudování nové sjezdové trati v úseku mezi horní stanicí a stávající loukou v blízkosti
vodní nádrže pro zasněžování
zkrácená sjezdovka: v horní části shodná s variantou celé sjezdovky, následně by však ústila pouze do
blízkosti přestupní stanice
Navržené parkovací plochy pro variantu 1:
Alternativní parkoviště pro areál Kohútka (dále označováno jako parkoviště u točny) - naproti odbočky
z Vranči na samotnou Kohútku, nedaleko (cca 150 m) od stávající autobusové točny a počátku navržených
lanových drah. Kapacita 200 vozidel.
Varianta 2: fialová – Přibližovací lanovka
Tato varianta navrhuje odpojitelnou kabinovou lanovku s kabinou pro 8 osob s přepravní kapacitou
2000 os./hod, která začíná bezprostředně u parkoviště s točnou autobusů v údolí Vranča a vede
jihozápadně až na hřeben Planinské Kyčery, odkud je buď možno sjet na lyžích ke spodní stanici stávající
čtyřsedačkové lanové dráhy nebo dojít pěšky po lesní cestě přímo na chatu Kohútka (délka trasy cca 1 km
s převýšením 150 m). Této stezky by se dalo využít zejména pro turistiku v letních měsících.
Navržené parkovací plochy pro variantu 2:
Alternativní parkoviště pro areál Kohútka (dále označováno jako parkoviště u točny) - naproti odbočky
z Vranči na samotnou Kohútku, nedaleko (cca 150 m) od stávající autobusové točny a počátku navržených
lanových drah. Kapacita 200 vozidel.
Varianta 3: modrá – Varianta navržená územní studií Kohútka
Modrá varianta navrhuje kabinovou lanovku s přepravní kapacitou 2000 os./hod, která začíná v údolí
Vranča asi 200 m od stávajícího parkoviště s točnou pro autobusy. Poté je vedena jižním směrem loukami a
následně také lesním porostem, až nakonec vyústí vrchní stanicí umístěnou poblíž chaty Zlínských klubů.
Drobným problémem při výstavbě této varianty by mohla být kolize nejen s jedním ze stávajících vleků, ale
rovněž s vedením vysokého napětí, které musí být přeloženo tak, aby v novém stavu bylo místo současných
stožárů umístěno pod zemským povrchem. Tato varianta počítá s vybudováním sjezdové dráhy v horní části
svahu a zasněžovacích nádrží v dolní části svahu, v blízkosti točny Vranča. Jeho dolní část (od stávající
vodní nádrže pro zasněžování) slouží v případě dostatečné sněhové pokrývky ke sjezdu lyžařů na stávající
parkoviště v údolí Vranča již v současnosti.
Navržené sjezdové dráhy pro variantu 3:
celá sjezdovka: vybudování nové sjezdové trati v úseku mezi horní stanicí a stávající loukou v blízkosti
vodní nádrže pro zasněžování
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Navržené parkovací plochy pro variantu 3:
A: Alternativní parkoviště pro areál Kohútka - naproti odbočky z Vranči na samotnou Kohútku, nedaleko
(cca 150 m) od stávající autobusové točny a počátku navržených lanových drah. Kapacita 200 vozidel.
B: Parkovací dům - k odstavení vozidel by sloužil parkovací dům, na jehož nejvyšším patře bude možný
přímý nástup na lanovku. Pokud by toto nemohlo být z nějakého důvodu provedeno, pak by se budova dolní
stanice lanové dráhy nacházela v bezprostřední blízkosti nově postaveného parkovacího objektu, jenž by
měl být umístěn nedaleko (cca 100 m) od současné autobusové točny. Kapacita 240 vozidel.
Varianta 4 (šedá): bez návrhu přepravních zařízení
Tato varianta navrhuje pouze rekonstrukci stávající přístupové komunikace s případným provozem
skibusu – viz dvě subvarianty:
Dílčí varianta 4.1 (oranžová) – Rekonstrukce stávající přístupové komunikace
Hlavním cílem rekonstrukce by mělo být zlepšení technického stavu vozovky a celkové bezpečnosti
provozu (doplnění svodidel). Tohoto by bylo dosaženo rozšířením silnice č. 48717 vedoucí na Kohútku o
jeden metr.
S těmito úpravami je počítáno pouze v případě umožní-li to stávající silniční těleso. Na základě
místních šetření by toto mělo být technicky možné a proveditelné již v současnosti. Cílem rekonstrukce v
popisovaném rozsahu by komunikace splňovala podmínky pro obousměrný provoz, který by zde byl
následně zaveden. Vzhledem k tomu, že v zimním období by byla po odhrnutí sněhové pokrývky ke krajnici i
přes rozšíření obousměrná a hlavně plynulá průjezdnost značně narušena bude na silnici nezbytné
ponechat stávající výhybny. Očekávaný počet přepravovaných osob činí 2100 os./den.
Tato varianta nepočítá se zřízením parkovacích ploch. Dle sdělení týmu zpracovatelů (Gajdůšek in
verb.) byla v ÚS Přepravní zařízení Kohútka kapacita parkovacích míst na Kohútce stanovena na 100
parkovacích stání.
Dílčí varianta 4.2 (zelená) – Nová trasa skibusu
Již v současnosti je provozovatelem ski centra, zejména pak po vyčerpání kapacity horního
parkoviště na Kohútce nebo v dalších odůvodněných případech (příjezd lyžařského výcviku), zaváděna
nepravidelná skibusová linka jezdící z točny autobusů ve Vranči přímo na dolní stanici lanovky, jejíž
fungování je blíže popsáno v kapitole 1.3. V územní studii jsou navrženy dvě alternativní trasy skibusu:
Navržené trasy skibusu pro variantu 4.2:
A: Trasa od točny Vranča: skibus by od záchytného parkoviště Vranča zajížděl až na parkoviště v areálu
Kohútka a nekončil by, tak jak je tomu dnes, u dolní stanice lanové čtyřsedačky. Očekávaný počet
přepravovaných osob činí 600 os./den při započítání 18 párů spojů denně.
B: Trasa od bývalé školy: skibus by z potenciálního záchytného parkoviště vybudovaného u hotelu
Permoník (naproti bývalé školy) v místní části Vranča navážel lyžaře k dolní stanici stávající lanovky v
závislosti na provozní době areálu mezi 8:30 – 13:30 ze stávající autobusové zastávky Nový Hrozenkov,
Vranča, škola. V pozdějších hodinách by sloužil především k tomu, aby turisty dostal z vrcholu zpět k nově
zřízené parkovací ploše.
Navržené parkovací plochy pro variantu 4.2:
A: Alternativní parkoviště pro areál Kohútka - naproti odbočky z Vranči na samotnou Kohútku, nedaleko
(cca 150 m) od stávající autobusové točny a počátku navržených lanových drah. Z tohoto parkoviště by
v pravidelných intervalech odjížděl skibus. Kapacita 200 vozidel.
B: Nové záchytné parkoviště - v místní části Vranča naproti bývalé školy nedaleko hotelu
Permoník a v těsné blízkosti zastávky Nový Hrozenkov, Vranča, škola. Nevýhodou oproti ostatním
odstavným plochám je však podstatně větší vzdálenost k areálu na Kohútce. Kapacita 110 vozidel.
Dále lze definovat nulovou variantu, která znamená absenci jakékoliv nové – aktivní varianty, teda
zachování stávajícího, pro potřeby areálu již nevyhovujícího stavu.
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a.2)

CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY
MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY

2.1)

POSOUZENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A SYSTÉMY

Jednotlivé složky životního prostředí, u kterých nelze vyloučit předpoklad možnosti významného
ovlivnění realizací navržených variant, obsahuje následující tabulka. Pro každou složku životního prostředí
jsou definovány základní charakteristiky, specifikující potenciál ovlivnění jednotlivých složek životního
prostředí v případě uplatnění posuzované koncepce.
Tab.: Charakteristiky životního prostředí potenciálně ovlivnitelné realizací některé varianty z ÚS Přepravní
zařízení Kohútka.
Složka životního prostředí
Půda a horninové prostředí
Voda
Ovzduší a klima

Příroda a krajina

Veřejné zdraví obyvatelstva vč. sociálně
ekonomických jevů

Charakteristika životního prostředí potenciálně ovlivnitelná
realizací některé varianty z ÚS
 Zábory ZPF a PUPFL
 Erozní situace a vliv na stabilitu svahů
 Jakost povrchových a podzemních vod
 Změny odtokových poměrů
 Míra znečištění ovzduší
 Stav přírodních a přírodě blízkých biotopů
 Stav fauny a flóry
 Stav VZCHÚ a MZCHÚ a předmětů jejich ochrany
 Stav lokalit Natura 2000 a předmětů jejich ochrany
 Stav VKP a památných stromů
 Krajinný ráz
 Prostupnost krajiny (ÚSES, MVÚ, DMK)
 Kvalita ovzduší
 Hluková situace a vibrace
 Sociální a ekonomická situace

Půda a horninové prostředí
Zábory ZPF a PUPFL
V rámci řešení ÚS nebylo požadováno vyhodnocení předpokládaných důsledků realizace
přepravních zařízení na ZPF a PUPFL, proto je v ÚS dopad jednotlivých variant na požadavky na zábor ZPF
a PUPFL řešen pouze orientačně jako jedno z hodnotících kritérií pro výběr nejvhodnější varianty řešení
přepravních zařízení. Do ploch záborů ZPF jsou v ÚS zahrnuty plochy záborů pro stanice lanové dráhy
a parkoviště (parkovacího domu). Nejsou do nich zahrnuty (vzhledem k jejich malé výměře) plochy pro
ukotvení stožárů lanové dráhy. Dále nejsou u variant 4.1 a 4.2 zahrnuty zábory pro případné úpravy stávající
komunikace, neboť je v současné době není možné kvantifikovat. Lze však očekávat, že by tyto zábory byly
drobného charakteru (např. v místě výhyben apod.).
Tab.: Porovnání územních dopadů jednotlivých variant z hlediska ZPF a PUPFL.
varianta
č. 1 červená
varianty/ dopad
na:

č. 3 modrá

č. 4.1 oranžová č. 4.2 zelená

lanovka

lanovka se
sjezdovkou a
s parkovištěm
u točny

lanovka se
sjezdovkou a
s parkovištěm
u dolní stanice

individuální
doprava

skibus

0,95

0,58

0,93

0,55

0

0,90

8,74

1,19

8,37

8,37

0

0

lanovka se
sjezdovkou

zábor ZPF (ha)
zábor PUPFL (ha)*
*

č. 2 fialová

pro vedení lanovky se předpokládá průsek lesa v šířce 15 m

Posouzení záboru zemědělských a lesních pozemků
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Z výše uvedeného vyplývá, že nejmenší dopad na ZPF a PUPFL by měla realizace variant 4.1 a 4.2,
zejména v případě výstavby parkoviště u bývalé školy.

Erozní situace a stabilita svahů
Realizací navržených variant v ÚS dojde v řešeném území ke změně jejich dosavadního využívání
(zábory ZPF a PUPFL).
V řešeném území jsou evidovány plochy vykazující vysokou náchylnost k sesuvům. V území je také
evidována dočasně uklidněná svahová nestabilita.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze a priori vyloučit ovlivnění erozní situace a stability
svahů realizací navržených variant.

Voda
Celé správní území obce leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy, což s sebou
přináší zvýšené nároky na ochranu zdrojů povrchových i podzemních vod.
V souvislosti s uvažovanou výstavbou větších parkovišť může dojít ke kontaminaci dešťových vod
ropnými látkami. Vzhledem k tomu nelze v souvislosti s realizací variant navržených ÚS vyloučit významný
vliv na stávající stav povrchových či podzemních vod v zájmovém území.
Změny odtokových poměrů
Hodnocená územní studie předpokládá výstavbu parkovišť ve třech variantách, jakožto i další
přeměny doposud nezpevněných ploch na zpevněné. Některé navržené varianty jsou navíc lokalizovány
na podmáčených stanovištích, která mohou být významná z hlediska retence vody v krajině.
V souvislosti s realizací navržených variant v ÚS proto nelze vyloučit významný vliv na odtokové
poměry v zájmovém území.

Ovzduší a klima
Řešené území jako takové patří k oblastem s vysokou čistotou ovzduší. V řešeném území mají
přímý negativní vliv na čistotu především malé zdroje znečištění (zejména v zimním období v inverzních,
málo provětrávaných sníženinách, obvykle podél vodních toků). Situaci příznivě ovlivňuje částečná
plynofikace obce. Obecně nepříznivě působí zejména nestabilní cenová (dotační) politika v oblasti paliv. Při
použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých
kovů. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů.
Svůj podíl na čistotě vzduchu mají i emise z dopravy.
Potenciální negativní vliv realizace navržených variant na kvalitu ovzduší nelze vyloučit zejména
vzhledem k předpokládanému navýšení dopravního zatížení obce v souvislosti s rozvojem rekreačních
aktivit a kumulaci znečištění z dopravy s ostatními zdroji v okolí.

Příroda a krajina
Stávající přírodní a přírodě blízké biotopy
V řešeném území se nachází řada přírodně hodnotných stanovišť (podmáčená stanoviště, luční a
lesní porosty, atd.), majících z hlediska širších ekologických vazeb v krajině nezastupitelný význam – viz
kap. 2.2.1. Potenciální konflikty jednotlivých variant s těmito ekologicky hodnotnými lokalitami jsou
vyhodnoceny v kapitole 6.
Fauna a flóra
V dotčeném území je udáván výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, viz nálezová
databáze ochrany přírody (AOPK ČR 2014). Některé nálezové údaje jsou lokalizovány v prostoru
jednotlivých variant či v jejich bezprostředním okolí.
Chráněná území a předměty jejich ochrany
Vysoká koncentrace významných biologických hodnot v území je evidentní z míry jeho legislativní
ochrany. Celé dotčené území se nachází ve velkoplošném zvláště chráněném území (VZCHÚ) – chráněné
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krajinné oblasti (CHKO) Beskydy. Dále se celé území nachází na území evropsky významné lokality (EVL)
Beskydy (CZ0724089) a ptačí oblasti (PO) Horní Vsacko (CZ0721023).
Vliv realizace jednotlivých variant na chráněná území a předměty jejich ochrany je vyhodnocen
v kapitole 6. Odborné posouzení možného vlivu ÚS na příznivý stav druhů a přírodních stanovišť, které jsou
předmětem ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko, a zásady jejich ochrany při realizaci ÚS vypracoval
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. v odborném posouzení možného vlivu koncepce na EVL a PO v březnu 2015.
Závěry tohoto posouzení jsou přeneseny do kap. 6 tohoto dokumentu.
Významné krajinné prvky (VKP), památné stromy
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny
zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona.
V zájmovém území se nachází pouze VKP ze zákona. Varianty 1, 2 a 3, které počítají s výstavbou
lanové dráhy, významně zasahují do VKP les. Nejvíce kácení by si vyžádala realizace varianty č. 2, která
vede téměř celá lesními poroty. Varianty 1 a 3 počítají s částečným využitím stávajícího průseku VVN.
Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, který je chráněn
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu (zejména umisťování a povolování staveb) mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonického měřítka krajiny a vztahů v krajině. Některé navrhované varianty jsou v rozporu s tímto
doporučením, konkrétně varianty 1, 2 a 3, které počítají s výstavbou lanové dráhy.
Prostupnost krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu (def. MŽP). Cílem
vymezení územního systému ekologické stability v řešeném území je zajistit přetrvání původních přirozených
skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny.
Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě
blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v
podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu.
Zájmovým územím prochází dálkový migrační koridor velkých savců a celé území je zároveň
migračně významným územím. Navíc se jedná o území, hodnocené z hlediska UAT (Unfragmented Areas
by Traffic) jako kategorie A, tj. výborný stav (zdroj: geoportal.cenia.cz). Realizace některých navržených
variant může ovlivnit prostupnost krajiny.

Veřejné zdraví obyvatelstva vč. sociálně ekonomických jevů
Kvalita ovzduší
Potenciální negativní vliv realizace navržených variant na kvalitu ovzduší nelze vyloučit zejména
vzhledem k předpokládanému navýšení dopravního zatížení obce v souvislosti s rozvojem rekreačních
aktivit a kumulaci znečištění z dopravy s ostatními zdroji v okolí.
Hluk a vibrace
Hluková situace v zájmovém území je dnes závislá především na intenzitě dopravy. Legislativní
rámec pro ochranu obyvatel před hlukem je vymezen zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům resp. správcům pozemních komunikací, železnic a dalších
objektů, jejichž provozem vzniká hluk (zdroje hluku) povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími
opatřeními, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný
venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb.
Hluk v dotčeném území z dopravy generuje zejména provoz na silnici III/48717, jejíž
frekventovanost je aktuálně silně ovlivněna existencí rekreačního areálu Kohútka. Doprava rekreantů do
areálu již dnes značně ovlivňuje faktor pohody obyvatel údolí Vranči. Realizací hodnocených variant z ÚS
může dojít k navýšení dopravní zátěže v zájmovém území.
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Sociální a ekonomická situace obyvatelstva
Hospodářské podmínky jsou obvykle základním faktorem rozvoje obcí, regionů s nemalými důsledky
i do sociální oblasti (soudržnosti obyvatel území). Územní studie prověřuje zlepšení dopravní dostupnosti
a tím i možný rozvoj rekreačního využití ski areálu Kohútka. S ohledem na velikost areálu lze očekávat,
že realizace některých navržených variant by případně vytvořila řádově jednotky pracovních míst a v celkové
bilanci širšího zájmového území by se tento vliv nijak významněji neprojevil.

a.3)

ZHODNOCENÍ ZÁVAŽNÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územní studie vychází z požadavků zadání a zahrnuje 4 základní varianty řešení dopravní
dostupnosti území, které jsou dále členěny na další dílčí varianty. S ohledem na tuto skutečnost je variantní
i hodnocení jejích vlivů.
Zpracovatel SEA hodnotí zjištěné nebo předpokládané kladné a záporné vlivy posuzované ÚS
na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima a vlivy
na krajinu, včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi.
Hodnocení ÚS je realizováno na základě poznatků z rozsáhlé rešerše dat o zájmovém území,
náhledu do dat nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), dat mapování biotopů (2007) poskytnutých
Agenturou ochrany přírody a krajiny, konzultace na Správě CHKO Beskydy, orientačního terénního
průzkumu zájmového území (únor 2015), ze znalosti dotčeného území zpracovatelem hodnocení a dále
ze zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném území (viz seznam literatury).
Hodnoceny jsou vlivy primární, sekundární, synergické, kumulativní, krátkodobé, střednědobé
a dlouhodobé, trvalé a přechodné.
Předmětem hodnocení jsou jednotlivé varianty z předkládané ÚS, přičemž míra jejich vlivu
na referenční cíl je vyjádřena pětistupňovou škálou specifikovanou v následující tabulce. V případě, že byla
pro konkrétní varianty navržena doporučení zmírňující výsledný vliv na jednotlivé složky životního prostředí
je v tabulce na prvním místě uveden vliv při realizaci varianty v plném rozsahu a za znaménkem / následuje
konstatovaný vliv při dodržení navržených zmírňujících opatření.
Tab. 1: Stupnice hodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí.

Hodnota vlivu

Specifikace

+2

Výrazně pozitivní vliv

+1

Mírně pozitivní vliv

0

Bez vlivu (neutrální vliv)

-1

Mírně negativní vliv

-2

Výrazně negativní vliv

Hodnocení vlivů na půdu a horninové prostředí vychází z posouzení orientačního záboru ZPF a
PUPFL, posouzení respektování ochranného pásma lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění,
potenciální možnosti ovlivnění erozní situace a stability svahů a dalších specifických aspektů lokality.
Zábory ZPF a PUPFL jsou hodnoceny dle následující škály významnosti:
Významný nepříznivý vliv (-2):
 Zábor ZPF či PUPFL o rozsahu větším než 5 ha
 U ZPF převažují půdy nejvyšších tříd ochrany (I, II)
 U PUPFL nelze vyloučit vliv přeměny pozemků na další ekologické parametry území (stabilita svahů,
stabilita okolních porostů, odtokové poměry území, atd.)
Mírně negativní vliv (-1):
 Zábor ZPF či PUPFL o rozsahu 0,5 – 5 ha
 Přihlédnutí k dalším specifickým aspektům lokality (ochranná pásma, erozní situace, atd.)
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Neutrální vliv (0):
 Bez záboru ZPF či PUPFL či je jeho rozsah do 0,5 ha
Mírně až významně pozitivní vliv (+1,+2):
 Budoucí záměr má potenciál pro rozšíření stávající rozlohy ZPF či PUPFL
 Budoucí záměr má potenciální pozitivní až významně pozitivní vliv na další specifické aspekty
(stabilita půd, pozitivní dopad na půdní procesy, atd.)
Hodnocení vlivů ÚS na ovzduší a klima vychází z posouzení příspěvku navrhované varianty a jejích
stavebních objektů ke stávající míře znečištění ovzduší. Pokud je předpokládaný imisní příspěvek budoucího
zdroje menší než 20 % referenční hodnoty a není překročen imisní limit ve vztahu k průměrným ročním
koncentracím, je vliv takového zdroje považován za bezvýznamný. Varianty, které by samy o sobě měly
negativní, či výrazně negativní vliv na ovzduší nebyly v ÚS identifikovány. U vybraných variant však byl
konstatován sekundární dopad jejich realizace na kvalitu ovzduší, obvykle v důsledku předpokladu jejich
vlivu na zvýšení intenzity dopravy.
Předpokládané vlivy ÚS na vodní složku životního prostředí zahrnuje posouzení potenciálu
realizovaných variant ovlivnit stávající stav povrchových a podzemních vod, odtokových poměrů a retence
v krajině.
Přírodní a krajinně-estetická složka životního prostředí byla při hodnocení předkládané ÚS shledána
jako potenciálně nejvíce kolizní, což vyplývá z biologické hodnoty daného území a stupně jeho legislativní
ochrany. Větší či menší konflikt zlepšení dopravní dostupnosti areálu a zájmů ochrany přírody byl
identifikován u všech variant, proto bylo hodnocení doplněno o doporučení úpravy realizace těchto variant
tak, aby byl rozsah potenciálního negativního ovlivnění co nejnižší. Hodnocení přírodní a krajinno-estetické
složky životního prostředí zahrnovalo posouzení navržených variant ve vztahu k jejich potenciálu ovlivnit
stávající stav přírodních či přírodě blízkých stanovišť, stávající stav a početnost populací fauny a flóry, stav
zvláště chráněných území a předmětů jejich ochrany, stav a funkčnost významných krajinných prvků,
skladebných prvků ÚSES a vliv na krajinný ráz. Zhodnocení vlivu ÚS na lokality soustavy Natura 2000
a předměty jejich ochrany byly vyhodnoceny zvlášť v samostatné části předkládané dokumentace
(viz naturové posouzení – Banaš 2015).
Vliv realizace hodnocené ÚS na veřejné zdraví obyvatelstva a socio-ekonomické (SE) aspekty byl
hodnocen na základě potenciálu navržených variant ovlivnit stávající imisní situaci v zájmovém území,
akustickou situaci a eventuálně také sociální či ekonomickou situaci zdejších obyvatel (pracovní příležitosti,
posílení stávajících podnikatelských aktivit a záměrů v území, atd.).
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a.4)

SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍ STUDIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V následující tabulce je souhrnnou formou znázorněno zhodnocení míry potenciálního vlivu
realizace jednotlivých variant na životní prostředí, resp. na jeho jednotlivé složky. Veškeré střetové situace
jsou posléze blíže identifikovány, popsány a zhodnoceny v následující kapitole zaměřené na podrobné
vyhodnocení.
Tab.: Hodnocení významnosti vlivu realizace variant na složky životního prostředí.
Potenciálně ovlivnitelná složka životního prostředí
Varianta

1

Půda
a
horninové
prostředí

Ovzduší
a klima

Voda

Příroda
a
krajina

Veřejné zdraví a
socio-ekonomické
aspekty

s celou sjezdovkou

-2

0

0 až -1/0

-2

0 až -1

se zkrácenou sjezdovkou

-2

0

0 až -1/0

-2

0 až -1

-1

0

0 až -1/0

-1 až -2

0 až -1

s parkovištěm u točny

-2

0

0 až -1/0

-2

0 až -1

s parkovacím domem u
dolní stanice

-2

0

0 až -1/0

-2

0 až -1

4.1 – individuální doprava

0

0

0

0

0

s parkovištěm
u točny

0

0

0 až -1/0

0 až -1

0

s parkovištěm
u bývalé školy

0

0

0 až -1/0

0

0 až +1

dílčí varianta

2

3

4

-

4.2 skibus
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III.b) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍ STUDIE PŘEPRAVÍCH ZAŘÍZENÍ KOHÚTKA NA ÚZEMÍ NATURA 2000
b.1)

CÍLE A POSTUP ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍ STUDIE
PŘEPRAVÍCH ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA NA ÚZEMÍ NATURA 2000

Odborné posouzení možného vlivu územní studie „Přepravní zařízení Kohútka“ na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti bylo zpracováno v rámci této územní studie RNDr. Markem Banašem,
Ph.D. osobou autorizovanou k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
(č.j.: 73458/ENV/14).
Toto odborné posouzení (dále též naturové posouzení) hodnotí vliv územní studie na lokality
soustavy Natura 2000. Hodnocená územní studie navrhuje několik variant dopravní dostupnosti lyžařského
areálu Kohútka. Cílem předkládaného naturového posouzení je zjistit, zda jednotlivé navržené varianty
mohou mít významně negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí. Aktuálně navržené varianty podrobněji rozvíjí původní vizi na zlepšení dopravní dostupnosti tohoto
lyžařského střediska, která byla navržena v nadřazených dokumentacích – Zásadách územního rozvoje
Zlínského kraje (ZÚR ZK) (Atelier T-plan 2008, 2012) a Územní studii Rekreační oblast Vsetínská Bečva
(Urbanistické středisko Brno 2013). Jedna z předložených variant je obsažena i v aktuálně platném ÚP obce
Nový Hrozenkov.
Předložené naturové posouzení procesně nenahrazuje naturové hodnocení ve smyslu §45i zák.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nicméně může sloužit jako podklad pro vydání
stanoviska orgánu ochrany přírody dle §45i ZOPK.
Popis jednotlivých variant posuzovaných možných vlivů územní studie „Přepravní zařízení
Kohútka“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je obsažen v kapitole III.A.1) tohoto vyhodnocení
vlivů ÚS na udržitelný rozvoj.

b.2)

HODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
A PTAČÍ OBLASTI

2.1)

METODIKA HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
A PTAČÍ OBLASTI

Cílem tohoto naturového posouzení je obecně zjistit, zda má koncepce významný negativní vliv na
celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Z tohoto hlediska byly
následně porovnány jednotlivé navržené varianty. Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu koncepce na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (viz
Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a) a platnou legislativou zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany
pro předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (typy přírodních stanovišť, evropsky
významné druhy, ptačí druhy). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno slovní
vyhodnocení všech potenciálně relevantních vlivů koncepce.
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Významnost vlivů byla hodnocena podle následující stupnice, jež je navržena metodickým
doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007):

Hodnota
-2

Termín

Popis

Významný
negativní vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze
v případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla
možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření atd.).

-1

Mírně
negativní vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci koncepce.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Bez vlivu

Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv.

+1

Mírně
pozitivní vliv

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.

+2

Významný
pozitivní vliv

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

?

Vliv nelze
vyhodnotit

Z obecného zadání koncepce není možné vyhodnotit vliv (jedná se o
nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných úkolů, která je
způsobena obecnou povahou dílčího úkolu/opatření).

Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i ZOPK, resp.
dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie s přístupem používaným
při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích (Percival 2001, Bernotat 2007).
Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště druhu či typu
přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za jedno z významných kritérií (hladina
významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1%, resp. řádově nižších jednotek % rozlohy
typu přírodního stanoviště či 1%, resp. řádově nižších jednotek % velikosti populace evropsky významného
druhu na území dané EVL nebo ptačího druhu na území ptačí oblasti (Bernotat 2007, Percival 2001, MŽP
2011).
V předloženém posouzení jsou za indikátory významně negativního vlivu na předměty ochrany
a celistvost EVL Beskydy považovány také eventuální významné změny určujících ekologických podmínek,
jež zajišťují příznivý stav předmětů ochrany (vhodná struktura biotopu, dostatečná kvalita přírodního
prostředí, významná fragmentace prostředí, významné rušení živočichů ve vývoji apod.).

2.2)

POPIS A VYHODNOCENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH
NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

VLIVŮ

KONCEPCE

Na základě výše provedeného rozboru byla pozornost tohoto posouzení detailně zaměřena
na eventuální vliv návrhu ÚS Přepravní zařízení Kohútka na EVL Beskydy a PO Horní Vsacko. Důvodem je
skutečnost, že celkem u sedmi předmětů ochrany EVL Beskydy bylo předchozím screeningem konstatováno
možné riziko jejich negativního ovlivnění.
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Konkrétně se jedná o tyto předměty ochrany EVL Beskydy:
přírodní stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
prioritní přírodní stanoviště 6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
přírodní stanoviště 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
vlk obecný (Canis lupus)
rys ostrovid (Lynx lynx)
medvěd hnědý (Ursus arctos)
střevlík hrbolatý (Carabus variolus)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
čolek karpatský (Triturus montandoni)

Provedeným screeningem navržených variant bylo zjištěno, že téměř všechny varianty (vyjma var.
4.1) zasahují do přírodního stanoviště 6510, které je předmětem ochrany EVL Beskydy, dvě navržené
varianty zasahují do ploch s podílem prioritního přírodního stanoviště 6230, všechny tři varianty navrhující
výstavbu nového přepravního zařízení zasahují do porostů stanoviště 9130 a realizací jednotlivých variant
by mohly být ovlivněny lokality, v nichž je z minulosti udáván výskyt čolka karpatského, kuňky žlutobřiché,
střevlíka hrbolatého, vlka, rysa a medvěda.
V případě ptačí oblasti Horní Vsacko bylo provedeným screeningem identifikováno šest z předmětů
ochrany: chřástal polní (Crex crex), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), čáp černý (Ciconia nigra), strakapoud
bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a lejsek malý (Ficedula parva), jež by
mohly být realizací navržené ÚS negativně ovlivněny.
Vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů koncepce na území evropsky významné
lokality Beskydy, resp. na její předměty ochrany
Ovlivnění přírodních stanovišť - úvod:
Analýzou dat mapování biotopů (AOPK 2015b) bylo zjištěno, že téměř všechny navržené varianty
(vyjma var. 4.1) zasahují do přírodního stanoviště 6510, které je předmětem ochrany EVL Beskydy. Dvě
navržené varianty (č. 1 a 3) zasahují do ploch s podílem prioritního přírodního stanoviště 6230 a všechny tři
varianty navrhující výstavbu nového přepravního zařízení zasahují do porostů stanoviště 9130. Ostatní
přírodní stanoviště, které jsou taktéž předmětem ochrany EVL Beskydy nebudou navrženými variantami
dotčeny.
6230

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech):

podložích

v

horských

oblastech

Z dat oficiální vrstvy mapování biotopů byl spočten očekávaný celkový zábor přírodního stanoviště
6230 (předmětu ochrany EVL Beskydy) na katastru obce Nový Hrozenkov.
V tabulce uvedené v odborném posouzení vlivu ÚS na EVL a PO je uveden celkový spočtený zábor
biotopu T2.3B Podhorské a horské smilkové louky bez výskytu jalovce obecného (resp. prioritní stanoviště
6230) jednotlivými navrhovanými variantami ve vztahu k celkové ploše tohoto biotopu v EVL Beskydy a na
území obce Nový Hrozenkov. V tabulce je obsaženo i srovnání zjištěného záboru plochy přírodního
stanoviště 6230 ve vztahu ke stanoveným limitům významně negativního vlivu.
6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis):

Z dat oficiální vrstvy mapování biotopů byl spočten očekávaný celkový zábor přírodního stanoviště
6510 (předmětu ochrany EVL Beskydy) na katastru obce Nový Hrozenkov v souvislosti s hodnocenou
územní studií.
V tabulce uvedené v odborném posouzení vlivu ÚS na EVL a PO je uveden celkový spočtený zábor
biotopu T1.1 Mezofilní ovsíkové louky (resp. stanoviště 6510) jednotlivými navrhovanými variantami ve
vztahu k celkové ploše tohoto biotopu v EVL Beskydy a na území obce Nový Hrozenkov. V tabulce je
obsaženo i srovnání zjištěného záboru plochy přírodního stanoviště 6510 ve vztahu ke stanoveným limitům
významně negativního vlivu.
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9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum:

Z dat oficiální vrstvy mapování biotopů byl spočten očekávaný celkový zábor přírodního stanoviště
6510 (předmětu ochrany EVL Beskydy) na katastru obce Nový Hrozenkov.
V tabulce uvedené v odborném posouzení vlivu ÚS na EVL a PO je uveden celkový spočtený zábor
biotopu L5.1 Květnaté bučiny (resp. stanoviště 9130) jednotlivými navrhovanými variantami ve vztahu
k celkové ploše tohoto biotopu v EVL Beskydy a na území obce Nový Hrozenkov. V tabulce je obsaženo
i srovnání zjištěného záboru plochy přírodního stanoviště 9130 ve vztahu ke stanoveným limitům významně
negativního vlivu.
Z údajů uvedených v souhrnných tabulkách uvedených v odborném posouzení vlivu ÚS na EVL
a PO vyplývá, že v katastru obce Nový Hrozenkov nedochází v případě žádné z navržených variant
k překročení limitu významně negativního vlivu na přírodní stanoviště 6230, 6510 ani 9130.
Ovlivnění přírodních stanovišť - souhrn:
Na základě výše provedeného rozboru lze konstatovat, že realizace ani jedné z variant by nevedla
k významně negativnímu ovlivnění (-2 dle stupnice hodnocení) přírodního stanoviště 6230, 6510 či 9130.
Celková míra vlivu na přírodní stanoviště pro jednotlivé varianty navržených v koncepci je uvedena
v následující souhrnné tabulce.
Tab.: Výsledná míra vlivu jednotlivých variant na hodnocená přírodní stanoviště.
dílčí varianta

varianta

č. 1 červená
č. 2 fialová
č. 3 modrá

míra vlivu na přírodní stanoviště
6230

6510

9130

s celou sjezdovkou

-1

-1

-1

se zkrácenou sjezdovkou

-1

-1

-1

-

0

-1

-1

s parkovacím domem u dolní stanice

-1

-1

-1

s parkovištěm u točny

-1

-1

-1

4.1 individuální doprava

0

0

0

parkoviště u točny

0

-1

0

parkoviště u bývalé školy

0

0

0

č. 4 šedá
4.2 skibus

Velké šelmy – vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý:
Na základě rozboru provedeného v rámci odborného posouzení vlivu ÚS na EVL a PO lze
konstatovat očekávané rozmezí mírně negativního vlivu (-1) až významně negativního vlivu (-2) na rysa,
vlka a medvěda u variant 1 - 3. Přesnou míru vlivu nelze nyní stanovit z důvodu chybějících detailů
o plánovaném provedení lanové dráhy a sjezdových tratí, zejména provozním režimu, přítomnosti
doprovodného osvětlení atd.
Nejmenší vliv na uvedené druhy velkých šelem lze konstatovat v případě var. 4, která počítá
s rekonstrukcí stávající komunikace, zejména v případě subvarianty 4.2, která navrhuje využití skibusu
a s tím očekávaný pokles intenzity individuální automobilové dopravy v horních partiích řešeného území. Vliv
u této varianty 4 lze proto konstatovat v rozmezí nulového až mírně negativního vlivu.
Pro komplexní zhodnocení možného ovlivnění velkých šelem a jejich biotopů je však nezbytné
pracovat také s otázkou možného kumulativního ovlivnění velkých šelem. Na základě rozboru provedeného
v rámci odborného posouzení vlivu ÚS na EVL a PO lze konstatovat, že realizací variant č. 1, 2 a 3 by došlo
k mírně negativnímu ovlivnění medvěda hnědého, rysa ostrovida a vlka obecného (-1 dle stupnice
hodnocení) z hlediska hodnocení kumulativního vlivu na nejvíce hodnotné biotopy. V kontextu výše
uvedených závěrů je však nezbytné upřesnit, že vzhledem k nejistotám v otázce konkrétního technického
a logistického řešení budoucích lanových drah, sjezdových tratí a jejich zázemí (zejména provozního režimu,
rozsahu provozovaných a vyvolaných aktivit v území) a z toho vyplývajících kumulativních vlivů je nezbytné
stanovit celkové vlivy na velké šelmy u variant 1 – 3 v rozmezí mírně negativního vlivu (-1) až významně
negativního vlivu (-2).
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Ostatní navržené varianty, resp. subvarianty, by pravděpodobně měly nulový vliv na velké šelmy
(0 dle stupnice hodnocení).
Střevlík hrbolatý (Carabus variolus):
Na základě rozboru provedeného v rámci odborného posouzení vlivu ÚS na EVL a PO lze
konstatovat, že realizace hodnoceného záměru ve variantě č. 1, 2 a 3 bude mít mírně negativní vliv (-1 dle
stupnice hodnocení) na střevlíka hrbolatého. V případě ostatních variant je možné konstatovat nulové
ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata):
Na základě rozboru provedeného v rámci odborného posouzení vlivu ÚS na EVL a PO lze
konstatovat, že realizace hodnoceného záměru ve variantě č. 1, 2 a 3 bude mít mírně negativní vliv (-1 dle
stupnice hodnocení) na kuňku žlutobřichou. V případě ostatních variant pak je možné konstatovat nulové
ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
Čolek karpatský (Triturus montandoni):
Na základě rozboru provedeného v rámci odborného posouzení vlivu ÚS na EVL a PO lze
konstatovat, že realizace hodnoceného záměru ve variantě č. 1, 2 a 3 bude mít mírně negativní vliv (-1 dle
stupnice hodnocení) na čolka karpatského. V případě ostatních variant pak je možné konstatovat nulové
ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů výstavby a provozu navrženého
záměru na předměty ochrany PO Horní Vsacko
Chřástal polní (Crex crex):
Hnízdění druhu je udáváno přímo z lučních porostů v horním konci varianty č. 1 a č. 3 (zdroj:
NDOP), pravděpodobný je i výskyt v dolní části varianty č. 1, 2 a 3 a plánovaných sjezdových tratí. Při
výstavbě navržených variant č. 1, 2 a 3 dojde v prostoru jednotlivých staveb (dolní a horní stanice, sloupy
lanové dráhy) k odstranění části stávajícího vegetačního krytu, půdního profilu v místě staveb a fyzickému
záboru části plochy stávajících lučních biotopů, které jsou chřástalem obývány. Dále lze potenciálně
očekávat, že při stavebních pracích dojde k akustickému i vizuálnímu rušení okolního prostředí v důsledku
pohybu stavební mechanizace a provádění samotných stavebních prací, dále též během provozu
navrženého záměru (lanové dráhy a příslušenství). Vzhledem k charakteru záměru však půjde o poměrně
malé zábory potenciálně vhodných lučních přírodních biotopů.
Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že realizace záměru ve variantě č. 1, 2 a 3 by znamenala
mírně negativní ovlivnění (- 1 dle stupnice hodnocení) chřástala polního. Pro zmírnění potenciálních
negativních vlivů záměru na tento předmět ochrany je vhodné a reálné realizovat konkrétní zmírňující
opatření – zejména provádění případných stavebních prací mimo hnízdní období chřástala. V případě
ostatních variant je možné konstatovat nulové ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia):
V řešeném území navržených záměrů či v blízkém okolí není hnízdění druhu aktuálně udáváno. Na
potenciální výskyt v dotčeném území je upozorněno v naturovém hodnocení rozpracovaného UP Nový
Hrozenkov (Dohnal 2013). Potenciálně vhodný biotop jeřábka lesního se nachází v trase varianty č. 1 a 3.
Zájmové území se navíc nachází v jádrovém území PO Horní Vsacko. Lze tedy konstatovat, že případná
realizace některých variant by mohla zasáhnout do potenciálního biotopu jeřábka lesního.
V naturovém hodnocení rozpracovaného ÚP Nový Hrozenkov (Dohnal 2013), který obsahoval
variantu č. 1, byl konstatován mírně negativní vliv na jeřábka lesního. S tímto závěrem lze souhlasit pro obě
varianty zahrnující výstavbu přepravního zařízení až na hřeben, konkrétně tedy pro varianty č. 1 a 3.
Důvodem je očekávaný zásah do části potravního a potenciálního hnízdního biotopu (rušení, zábor, resp.
změna charakteru části stávajících biotopů).
Na základě výše provedeného rozboru lze proto konstatovat, že realizace hodnoceného záměru ve
variantě č. 1 a 3 by znamenala mírně negativní vliv (-1 dle stupnice hodnocení) na jeřábka lesního.
V případě ostatních variant je možné konstatovat nulové ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
Čáp černý (Ciconia nigra):
V řešeném území navržených variant není hnízdění druhu aktuálně udáváno, ale vzhledem
k okolnímu prostředí jej není možné vyloučit. Zájmové území se navíc nachází v jádrovém území PO Horní
ÚRBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

42

III. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMÍ STUDIE PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOHÚTKA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
A. TEXTOVÁ ČÁST

Vsacko. Na výskyt tohoto druhu v zájmovém území je upozorněno i v naturovém hodnocení rozpracovaného
UP Nový Hrozenkov (Dohnal 2013).
V naturovém hodnocení rozpracovaného ÚP Nový Hrozenkov (Dohnal 2013), který obsahoval
variantu č. 1, byl konstatován mírně negativní vliv na čápa černého. S tímto závěrem lze souhlasit pro
všechny varianty zahrnující výstavbu přepravního zařízení, konkrétně tedy pro varianty č. 1, 2 a 3. Důvodem
je očekávaný zásah do části potravního a potenciálního hnízdního biotopu (rušení, zábor, resp. změna
charakteru části stávajících biotopů).
Na základě výše provedeného rozboru lze proto konstatovat, že realizace hodnoceného záměru ve
variantě č. 1, 2 a 3 by znamenala mírně negativní vliv (-1 dle stupnice hodnocení) na čápa černého.
V případě ostatních variant pak je možné konstatovat nulové ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos):
V řešeném území navržených variant není hnízdění druhu udáváno, ale vzhledem k charakteru
okolních lesních porostů je pravděpodobné. Dle nálezové databáze NDOP byl výskyt tohoto druhu
zaznamenán i v blízkosti navržených horních stanic varianty č. 1 a 3. Zájmové území se navíc nachází
v jádrovém území PO Horní Vsacko. Na výskyt tohoto druhu v zájmovém území je upozorněno i v naturovém
hodnocení rozpracovaného UP Nový Hrozenkov (Dohnal 2013).
V naturovém hodnocení rozpracovaného ÚP Nový Hrozenkov (Dohnal 2013), který obsahoval
variantu č. 1, byl konstatován mírně negativní vliv na strakapouda bělohřbetého. S tímto závěrem lze
souhlasit pro všechny varianty zahrnující výstavbu přepravního zařízení, konkrétně tedy pro varianty č. 1, 2 a
3. Důvodem je očekávaný zásah do části potravního a potenciálního hnízdního biotopu (zábor, resp. změna
charakteru části stávajících biotopů).
Na základě výše provedeného rozboru lze proto konstatovat, že realizace hodnoceného záměru ve
variantě č. 1, 2 a 3 by znamenala mírně negativní vliv (-1 dle stupnice hodnocení) na strakapouda
bělohřbetého. V případě ostatních variant pak je možné konstatovat nulové ovlivnění (0 dle stupnice
hodnocení).
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus):
V řešeném území navržených variant není hnízdění druhu aktuálně udáváno, ale vzhledem
k okolnímu prostředí jej není možné vyloučit. Zájmové území se navíc nachází v jádrovém území PO Horní
Vsacko. Na potenciální výskyt tohoto druhu v zájmovém území je upozorněno i v naturovém hodnocení
rozpracovaného UP Nový Hrozenkov (Dohnal 2013).
Na základě výše provedeného rozboru a zejména s ohledem na uplatnění principu předběžné
opatrnosti je možné konstatovat, že realizace hodnoceného záměru ve variantě č. 1, 2 a 3 by znamenala
mírně negativní vliv (-1 dle stupnice hodnocení) na datlíka tříprstého. Důvodem je očekávaný zásah do
části potravního a potenciálního hnízdního biotopu (zábor, resp. změna charakteru části stávajících biotopů).
V případě ostatních variant pak je možné konstatovat nulové ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
Lejsek malý (Ficedula parva):
V řešeném území navržených variant není hnízdění druhu aktuálně udáváno, ale vzhledem
k okolnímu prostředí jej není možné vyloučit. V nálezové databázi (NDOP) je nejbližší výskyt udáván
z masivu Válečkovy Kyčery. Na výskyt tohoto v zájmovém území je upozorněno i v naturovém hodnocení
rozpracovaného UP Nový Hrozenkov (Dohnal 2013).
V naturovém hodnocení rozpracovaného ÚP Nový Hrozenkov (Dohnal 2013), který obsahoval
variantu č. 1, byl konstatován mírně negativní vliv na lejska malého. S tímto závěrem lze souhlasit pro
všechny varianty zahrnující výstavbu přepravního zařízení, konkrétně tedy pro varianty č. 1, 2 a 3. Důvodem
je očekávaný zásah do části potravního a potenciálního hnízdního biotopu (zábor, resp. změna charakteru
části stávajících biotopů).
Na základě výše provedeného rozboru lze proto konstatovat, že realizace hodnoceného záměru ve
variantě č. 1, 2 a 3 by znamenala mírně negativní vliv (-1 dle stupnice hodnocení) na lejska malého.
V případě ostatních variant pak je možné konstatovat nulové ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení).
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b.3)

SROVNÁNÍ VÝZNAMNOSTI VLIVŮ JEDNOTLIVÝCH VARIANT KONCEPCE
NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

Realizace nulové varianty znamená zachování současného stavu území, tedy pokračování
ve stávajícím využívání území s dopravní dostupností střediska po stávající komunikaci bez provedení jejího
zkapacitnění. Tento stav však není v souladu s nadřazenými koncepcemi a do určité míry ovlivňuje i rozvoj
lyžařského a rekreačního střediska Kohútka.
V tabulce níže je uvedeno souhrnné srovnání všech navržených variant z hlediska významnosti vlivů
na předměty ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že v případě realizace některých navržených variant, konkrétně
variant 1 - 3 bude mít navržená koncepce negativní vliv na rozmezí mírně až významně negativního vlivu
na velké šelmy – rysa, vlka a medvěda – předměty ochrany EVL Beskydy. Také v případě některých dalších
předmětů ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko bylo konstatováno riziko mírně negativního vlivu.
Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů nulové varianty a jednotlivých navržených aktivních
variant na lokality Natura 2000 není srovnatelná a v celkovém souhrnu (při kumulaci vlivů) se liší, jak ukazuje
výsledné pořadí variant v Tab. 12. Jako nejvýhodnější z hlediska vlivů na lokality Natura 2000 se jeví nulová
varianta, následovaná variantou 4.
Tab.: Srovnání všech navržených variant z hlediska významnosti vlivů na předměty ochrany EVL Beskydy.
č. 1 červená

varianta

s celou
sjezdovkou

předměty ochrany EVL Beskydy

dílčí varianta

č. 2 fialová

se zkrácenou
sjezdovkou

-

č. 3 modrá

č. 4 šedá

4.2 skibus
s parkovištěm4.1
s parkovištěm
u dolní
individuální s parkovištěm s parkovištěm u
u točny
stanice
doprava
u točny
bývalé školy

přírodní stanoviště
6510

-1

-1

-1

-1

-1

0

-1

0

přírodní stanoviště
6230*

-1

-1

0

-1

-1

0

0

0

přírodní stanoviště
9130

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

střevlík hrbolatý

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

kuňka žlutobřichá

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

čolek karpatský

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

-1 až -2

-1 až -2

-1 až -2

-1 až -2

-1 až -2

0

0

0

velké šelmy

Tab.: Srovnání všech navržených variant z hlediska významnosti vlivů na předměty ochrany PO Horní Vsacko.
varianta

předměty ochrany PO Horní Vsacko

dílčí varianta

č. 1 červená

s celou
sjezdovkou

č. 2 fialová

se zkrácenou
sjezdovkou

-

č. 3 modrá

č. 4 šedá

4.2 skibus
s parkovištěms parkovištěm u 4.1 individuální
s parkovištěm s parkovištěm
u točny
dolní stanice doprava
u točny
u bývalé
školy

chřástal polní

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

jeřábek lesní

-1

-1

0

-1

-1

0

0

0

čáp černý

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

strakapoud
bělohřbetý

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

datlík tříprstý

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

lejsek malý

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0
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Tab.: Doporučené pořadí při výběru finální varianty dle souhrnné významnosti vlivu na předměty ochrany EVL Beskydy
a PO Horní Vsacko.
č. 1 červená

varianta

s celou
dílčí varianta
sjezdovkou
doporučené
pořadí při
výběru finální
varianty

se zkrácenou
sjezdovkou

8

7

č. 2 fialová

-

č. 3 modrá

č. 4 šedá

s parkovištěm s parkovištěm
u točny
u dolní stanice

4

5

4.2
4.1
skibus
individuální
s parkovištěm u s parkovištěm
doprava
točny
u bývalé školy

6

1

3

2

III.c) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADECH
VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO
VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ÚZEMÍ

c.1)

ÚZEMÍ

A

PŘÍLEŽITOSTÍ

Územní studie Přepravní zařízení – Kasárna využívá silných stránek a příležitostí vyskytujících se
ve východní části správního obvodu (SO) obce s rozšířenou působností (ORP) Vsetín v jednotlivých
oblastech podle rozboru udržitelného rozvoje provedeného v rámci Územních analytických podkladů (ÚAP)
zpracovaných pro SO ORP Vsetín s takto formulovanými úkoly k řešení v rámci územně plánovací činnosti:
1.

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE

 Na území obce se nenachází ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území.
2.

VODNÍ REŽIM

 Koncepce řešení vodního hospodářství obsažená v ÚS navrhuje opatření směřující k posilování
retenční schopnosti území (akumulační nádrže pro zasněžování), nová parkovacích stání navrhuje
řešit formou zatravňovacích tvárnic, které nezhorší retenční schopnost území..
3.

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Řešené území nespadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro
ochranu zdraví.
 Řešeným územím neprochází silnice I. a II. třídy nebo železniční trať jako zdroj hluku.
4.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

 ÚS využívá kvalitní přírodní prostředí dané existencí CHKO Beskydy.
5.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

 ÚS využívá území s vysokou úrovní koeficientu ekologické stability.
6.

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

 ÚS využívá polohy obce s dobrým napojením vzhledem k existenci silnice I. třídy.
 ÚS využívá existence železniční stanice v obci.
7.

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

 ÚS svými návrhy přispívá k příznivému dlouhodobému vývoji počtu obyvatel v obci a jeho příznivé
věkové struktuře.
 ÚS přispívá k využití komplexní vybavenosti obce vzhledem k její velikosti.
8.

BYDLENÍ

 ÚS využívá existence zdravotnického zařízení v obci.
 Obec má platný územní plán a rozpracovaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.
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 ÚS přispěje k využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel.
9.

REKREACE

 ÚS využívá rozvinuté rekreační funkce území založené na hromadné i rodinné rekreaci.
 ÚS využívá vysokého turistického a rekreačního potenciálu území.
 ÚS využívá vymezených ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel
 ÚS podporuje rozvoj cestovního ruchu daný přítomností lanovek a sjezdovek (Ski centrum
Kohútka).
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

10.

 ÚP vytváří podmínky pro rozšíření nabídky pracovních příležitostí v mikroregionu.

ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ SLABÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A
HROZEB VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ÚZEMÍ

c.2)

ÚS Morávka odstraňuje nebo omezuje (eliminuje) slabé stránky a hrozby vyskytující se
na území Velkých Karlovic a celého mikroregionu, týkající se opatření řešitelných prostřednictvím územní
studie (územního plánu) v jednotlivých oblastech podle rozboru udržitelného rozvoje provedeného v rámci
ÚAP zpracovaných pro SO ORP Vsetín (Institut regionálních informací, s.r.o., 2012) s takto formulovanými
úkoly k řešení v rámci územního plánování pro jednotlivé oblasti:
1.

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE

 V území se nenacházejí zdroje nerostných surovin.
2.

VODNÍ REŽIM

 ÚS nenavrhuje a nerozšiřuje novou zástavbu a nová zastavitelná území do záplavových území
Q100 a do území, která by vedla k návrhu nákladných protipovodňových opatření, případně
zhoršovala odtok z území a předpokládá ekologicky vhodný způsob likvidace odpadních vod.
3.

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Řešeným územím neprochází silnice I. a II. třídy nebo železniční trať jako zdroj hluku.
4.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

 ÚS navrhuje zpřístupnění lyžařského areálu (na slovenské straně) a vytváří tím předpoklady
eliminující omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci chráněné krajinné oblasti
a evropsky významné lokality a ptačí oblasti NATURA 2000.
5.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

 ÚS navrhuje opatření eliminující omezení rozvoje vzhledem k vysokému podílu pozemků určených
k plnění funkcí lesa a obsahuje opatření zachovávající vysokou úroveň koeficientu ekologické
stability.
6.

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

 ÚS předpokládá realizaci technologií čištění odpadních vod a vytápění nezhoršujících kvalitu vod
a ovzduší.
7.

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

 Záměry obsažené v ÚS přispějí k zastavení nepříznivého dlouhodobého vývoje počtu obyvatel,
zlepšují vybavenost obce v oblasti rekreace a cestovního ruchu, které přispějí rovněž ke zlepšení
nepříznivé věkové struktury obyvatelstva a nepříznivého ukazatele naděje dožití.
8.

BYDLENÍ

 ÚS přispěje k dalšímu využití vysokého podílu neobydlených bytů, přispěje ke zvýšení nízké
intenzity bytové výstavby.
9.

REKREACE

 Záměry obsažené v ÚS umožní vytvoření dalších pracovních míst a tím mohou eliminovat narušení
společenství obyvatel obce vzhledem k vysokému podílu objektů druhého bydlení a vysoké
intenzitě hromadné rekreace.
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10.

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
 Návrhy obsažené v ÚS nezhoršují narušení obytného prostředí obce.

III.d) PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI
OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V
ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH
PODKLADECH,
NAPŘÍKLAD
SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH
A ROZBORECH
Navržené řešení nemá vlivy na skutečnosti nepodchycené v územně analytických podkladech.

III.e) VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍ STUDIE K NAPLNĚNÍ PRIORIT
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ, JEŽ BYLY SCHVÁLENY V POLITICE ÚZEMNÍHO
ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
e.1)

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

Základní vymezení republikových priorit, rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí
dotýkající se řešeného území je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR).
PÚR ČR 2008 definuje republikové priority územního plánování, které jsou dále rozpracovány
a upřesněny v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Z PÚR ČR 2008 je patrné základní vymezení specifické oblasti SOB2 Specifická oblast Beskydy
zahrnující, kromě vlastního území obce Velké Karlovice, území obcí východní části ORP Vsetín.
Úkoly pro územní plánování v rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně
plánovací činnosti obcí jsou pro tuto specifickou oblast navrhovány následovně:

a) vytvářet územní podmínky pro umísťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky,
b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních
se Slovenskem,
c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a cyklistických tras,
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace,

oblastí

f) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména
vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství.
Všechny tyto úkoly, týkající se území obce (městyse) Nový Hrozenkov jsou v ÚS naplňovány.

e.2)

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ÚS Přepravní zařízení - Kasárna respektuje Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, které se
týkají území obce Velké Karlovice a území řešeného ÚS.
V Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, bylo provedeno upřesnění vymezení specifické
oblasti SOB2 Specifická oblast Beskydy. Správní území obce Morávka je, v souladu s Politikou územního
rozvoje ČR, zahrnuto do specifické oblasti SOB2 Specifická oblast Beskydy.
ZÚR Zlínského kraje upřesňují na území Zlínského kraje ZÚR ČR a stanovují tyto priority,
úkoly a limity týkající se území řešeného ÚS a obce (městyse) Nový Hrozenkov:
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PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

A.

(1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje.
Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi
nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření
krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně
plánovací činnosti obcí.
(2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů
podchycených těmito Zásadami územního rozvoje (ZÚR), které jsou nezbytné pro realizaci
mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených pro území kraje v Politice územního
rozvoje z roku 2006 (PÚR 2006) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají
ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje z roku 2002 (PRÚOZK).
(7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezené
rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách především na:
 výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství
a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami
v konkrétní části území;
(13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí
České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby
koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových
koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici.
(14) Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních
plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují
konkrétní územně plánovací prověření a koordinace.

III.f) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
SHRNUTÍ
f.1)

–

VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK

Pro hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území jsou výchozím
dokumentem ÚAP ORP SO Vsetín (Institut regionálních informací, s.r.o., 2012), které souhrnné hodnocení
jednotlivých obcí provedl expertním systémem RURUGEN 2012, který území obce (městyse) Nový
Hrozenkov hodnotil následovně:
Hodnocení expertním systémem RURUGEN 2012
Z
9,6

H
-2,8

S
23,4

30,2

Vyváženost
nadprůměrná

Hodnocení podle metodického
sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - RURÚ
Z
H
S
Kategorie
+
+
2b

Řešené území vykazuje z hlediska udržitelnosti rozvoje území mírné ohrožení hospodářského
rozvoje (zejména z hlediska zaměstnanosti obyvatel). Jako velmi dobré (z pohledu regionu – ORP Vsetín)
až dobré z hlediska širších poměrů ČR je možno hodnotit podmínky pro příznivé životní prostředí.
Specifickou hodnotou řešeného území je jeho rekreační potenciál.
S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (především bydlení a rekreace) a přírodní podmínky
jejího rozvoje je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území posílení hospodářského podmínek
v rámci širšího regionu. Ve vlastním řešeném území pak posílení obytné funkce obce, při minimalizaci
dopadů v oblasti životního prostředí (zejména omezení negativních vlivů intenzivní rekreace) či přímo
negativních dopadů na rekreační potenciál řešeného území.
Optimalizace funkcí řešeného území s ohledem na širší region je předpokladem přiměřeného
rozvoje obce, který by však neměl překročit limity obce (jak z hlediska tradice zástavby, zachování dobré
sociální soudržnosti obyvatel, tak i podmínek vybavenosti obce).
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f.2)

VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍ
A SYSTÉM NATURA 2000

STUDIE

NA

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

Územní studie prověřuje koncepce řešení přepravních zařízení do lyžařského areálu
„SKICENTRUM KOHÚTKA“, jejich vliv na ochranu přírodních a krajinářských hodnot a životního prostředí
včetně řešení koncepce veřejné infrastruktury.
Hodnocená koncepce je územní studií, která navrhuje několik variant dopravní dostupnosti
lyžařského areálu Kohůtka. Aktuálně navržené varianty podrobněji rozvíjí původní vizi na zlepšení dopravní
dostupnosti tohoto lyžařského střediska, která byla navržena v nadřazených dokumentacích – Zásadách
územního rozvoje Zlínského kraje (Atelier T-plan 2008, 2012) a Územní studii Rekreační oblast Vsetínská
Bečva (Urbanistické středisko Brno 2013). Jedna z předložených variant je obsažena i v aktuálně platném
ÚP obce Velké Karlovice.

VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍ STUDIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.1)

Některé navržené varianty by mohly mít mírně negativní až významně negativní vliv na jednotlivé
složky životního prostředí. Tam kde to bylo možné, byla navržena konkrétní opatření s cílem předcházení,
snížení či kompenzaci potenciálně negativních vlivů.
Některé varianty nebyly doporučeny k realizaci z důvodu komplexu jejich potenciálně negativních
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, a to i při realizaci navržených zmírňujících opatření. Konkrétně
se jedná o varianty 1 a 3 navrhující výstavbu přepravního zařízení – lanové dráhy do prostoru Kohútka,
ve spojení se sjezdovými tratěmi, parkovacím zázemím a dalším příslušenstvím. Tyto varianty by vzhledem
ke střetům s významnými limity ochrany životního prostředí, v kumulaci s dalšími vlivy v území, očekávaným
budoucím tlakem na další využívání – aktivity v území a jeho aktuálním stavem měly významně negativní
vliv na životní prostředí. Lze proto doporučit upuštění od dalšího prosazování variant 1 a 3.
Taktéž navrženou variantu 2 doporučujeme z důvodu značných střetů s hodnotami území spíše
nerealizovat. Její případná realizace by byla smysluplná pouze v kombinaci s dalšími opatřeními, jako
je např. výrazné omezení počtu výjezdů individuální automobilové dopravy po stávající komunikaci
a omezení parkovacích míst přímo v areálu Kohútka. Jinak by zřízení lanové dráhy nepřineslo dostatečný
přínos a převažovaly by spíše jeho negativní vlivy. Omezení provozu individuální automobilové dopravy
v úseku údolí Vranči – Kohútka lze však efektivněji provést za využití kyvadlové autobusové dopravy
(viz varianta 4.2).
Akceptovat lze případnou realizaci varianty 4, tj. dílčí rekonstrukci stávající komunikace (dílčí
varianta 4.1), nebo rekonstrukci silnice spojenou s případným fungováním skibusu a záchytných parkovišť
(dílčí varianta 4.2), případně nulovou variantu, tj. ponechání stávajícího stavu.
Tab.: Doporučené pořadí při výběru finální varianty dle významnosti vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
doporučené pořadí při výběru finální varianty

dílčí varianta

varianta

s celou sjezdovkou

8

se zkrácenou sjezdovkou

7

-

4

s parkovištěm u točny

5

s parkovacím domem u dolní stanice

6

4.1 individuální doprava

2

č. 1 červená
č. 2 fialová
č. 3 modrá

č. 4 šedá
4.2 skibus

s parkovištěm u točny

3

s parkovištěm u bývalé školy

1

Navržené varianty 4.1 a 4.2 splňují požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
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Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územní studie) „Přepravní zařízení Kohútka“ na základě
posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhuje, aby příslušný
úřad vydal souhlasné stanovisko k realizaci navržené varianty 4.1 a 4.2. Tyto varianty lze z hlediska vlivů
na životní prostředí doporučit ke schválení za podmínky splnění opatření stanovených v kapitole 2.3) tohoto
vyhodnocení. Ostatní navržené varianty nedoporučujeme k realizaci.

2.2)

VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍ STUDIE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
A PTAČÍ OBLASTI

Všechny navržené varianty se nachází na území evropsky významné lokality (EVL) Beskydy a ptačí
oblasti (PO) Horní Vsacko. Podrobné srovnání možných vlivů navržených variant na jednotlivé předměty
ochrany těchto lokalit je uvedeno v kapitole 4.7. Z provedeného srovnání vyplývá, že souhrnně nejmenší
dopad na předměty ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko by měla realizace varianty 4.1, která zahrnuje
pouze rekonstrukci stávající komunikace a var. 4.2 s parkovištěm u bývalé školy. O něco větší dopad (kvůli
rozsahu záboru stanoviště 6510 pro výstavbu parkovací plochy) by měla varianta 4.2 s parkovištěm u točny.
Ze srovnání variant 1 - 3, které zahrnují výstavbu nových přepravních zařízení, by měla relativně
nejmenší dopad varianta č. 2, která zahrnuje pouze výstavbu kratší přibližovací lanovky bez výstavby
sjezdové trati. Větší dopad by měla varianta č. 3 s výstavbou parkoviště u točny, následovaná variantou č. 3
s výstavbou parkovacího domu přímo u dolní stanice (zabírá kvalitnější segment ovsíkových luk). Jako
nejvíce konfliktní byla vyhodnocena varianta č. 1 s navrženou výstavbou celé sjezdové dráhy, která nejvíce
zasahuje do biotopu jednotlivých hodnocených předmětů ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko a jejíž
realizace by si zároveň vyžádala i nejrozsáhlejší kácení.
Celkově z provedených analýz vyplývá, že při hodnocení navržených variant v kumulaci s dalšími
vlivy a stávajícím stavem území může dojít k významně negativnímu ovlivnění (-2) tří předmětů ochrany
EVL Beskydy - velkých šelem: rysa, vlka a medvěda v důsledku realizace variant 1 – 3 (konstatováno
rozmezí mírně až významně negativního vlivu). V případě několika dalších předmětů ochrany EVL
Beskydy, konkrétně: přírodního stanoviště 6510, 9130, prioritního přírodního stanoviště 6230*, střevlíka
hrbolatého, kuňky žlutobřiché, čolka karpatského a několika předmětů ptačí oblasti Horní Vsacko, konkrétně:
chřástala polního, jeřábka lesního, čápa černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého a lejska
malého byl konstatován očekávaný mírně negativní vliv (-1) při realizaci variant 1 – 3.
Lze proto doporučit upuštění od dalšího prosazování variant 1 – 3 a případnou realizaci varianty
4, tj. dílčí rekonstrukci stávající komunikace, eventuálně spojenou s provozem skibusu a záchytných
parkovišť, případně nulovou variantu, tj. ponechání stávajícího stavu.
V případě eventuální budoucí realizace některé z navržených variant je žádoucí pro dané území
a konkrétní záměr nezbytné zpracovat podrobné naturové a biologické hodnocení, ve smyslu zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Ve fázi hodnocené územní studie nejsou k dispozici konkrétní technické
detaily řešení jednotlivých variant, takže nelze stanovit detailní technická a administrativní doporučení
k záměru (např. přesné načasování stavebních prací, vyjádření k jednotlivým stavebním objektům z hlediska
výskytu konkrétních cenných druhů).

2.3)

NÁVRH KONKRÉTNÍCH OPATŘENÍ K MINIMALIZACI PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH
VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

V případě eventuální budoucí realizace některé z navržených variant je žádoucí pro dané území
a konkrétní záměr zpracovat oficiální (de iure) podrobné naturové a biologické hodnocení, ve smyslu zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Dle výsledků těchto hodnocení lze následně stanovit průchodnost
jednotlivých stavebních objektů z hlediska limitů ochrany přírody, resp. stanovit konkrétní podmínky jejich
případné realizace. Ve fázi hodnocené územní studie nejsou k dispozici konkrétní technické detaily řešení
jednotlivých variant, takže nelze stanovit detailní technická a administrativní doporučení k záměru (např.
přesné načasování stavebních prací, vyjádření k jednotlivým stavebním objektům z hlediska výskytu
konkrétních cenných druhů).
Popis opatření pro předcházení snížení nebo kompenzaci zjištěných negativních vlivů:
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Pro minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnocené územní studie
na předměty ochrany a celistvost EVL Beskydy a PO Horní Vsacko je při budoucím výběru
nejvhodnější varianty žádoucí vycházet z prezentované souhrnné střetové analýzy (viz Tab. 6 a 7).
Z provedených analýz vyplývá, že při hodnocení navržených variant v kumulaci s dalšími vlivy
a stávajícím stavem území může dojít k významně negativnímu ovlivnění velkých šelem – rysa, vlka
a medvěda v důsledku realizace variant 1 – 3 (konstatováno rozmezí mírně až významně
negativního vlivu). Lze proto doporučit upuštění od dalšího prosazování variant 1 a 3 a případnou
realizaci varianty 4, tj. dílčí rekonstrukci stávající komunikace, eventuálně spojenou s provozem
skibusu a záchytných parkovišť, případně nulovou variantu, tj. ponechání stávajícího stavu.



Taktéž navrženou variantu 2 doporučujeme z důvodu značných střetů s hodnotami území spíše
nerealizovat. Její případná realizace by byla smysluplná pouze v kombinaci s dalšími opatřeními,
jako je např. výrazné omezení počtu výjezdů individuální automobilové dopravy po stávající
komunikaci a omezení parkovacích míst přímo v areálu Kohútka. Jinak by zřízení lanové dráhy
nepřineslo dostatečný přínos a převažovaly by spíše jeho negativní vlivy. Omezení provozu
individuální automobilové dopravy v úseku údolí Vranči – Kohútka lze však efektivněji provést
za využití kyvadlové autobusové dopravy (viz varianta 4.2).



V případě setrvalého zájmu o eventuální budoucí realizaci některé z navržených variant je žádoucí
pro dané území a konkrétní záměr zpracovat oficiální (de iure) podrobné naturové a biologické
hodnocení, ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, spojených s aktuálním průzkumem
území ve vegetační (hnízdní) sezóně. Dle výsledků těchto hodnocení lze následně stanovit
průchodnost jednotlivých stavebních objektů z hlediska limitů ochrany přírody, resp. stanovit
konkrétní podmínky jejich případné realizace. Ve fázi hodnocené územní studie nejsou k dispozici
konkrétní technické detaily řešení jednotlivých variant, včetně provozního režimu apod., takže nelze
stanovit detailní technická a administrativní doporučení k záměru (např. přesné načasování
stavebních prací, vyjádření k jednotlivým stavebním objektům z hlediska výskytu konkrétních
cenných druhů).



Ve vrcholové části území, v okolí Kohútky je žádoucí již dále nerozšiřovat parkovací plochy na úkor
navazujících cenných lučních porostů.



Na případných budovaných parkovacích plochách v okolí vodních toků doporučujeme z důvodu
možné kontaminace vod ropnými látkami instalovat lapoly.



U všech ploch sousedících s vodním tokem Vranča doporučujeme zachovat pás o šířce minimálně
6 m od břehové čáry zcela bez zástavby.



Případné zásahy do lučních a lesních porostů je vhodné realizovat mimo vegetační období a hnízdní
sezónu.



Dále doporučujeme zavést v areálu provoz inteligentního parkovacího a signálního systému
parkování. Kapacita parkovacích míst na Kohútce byla stanovena na 100 parkovacích stání.
Po naplnění kapacity horního parkoviště poblíž Kohútky by měl být zastaven vjezd soukromých
vozidel v úseku údolí Vranči – Kohútka. V takovém případě by měl být další přísun návštěvníků
do vrcholové části areálu Kohútka zajištěn kyvadlovou autobusovou dopravou („skibusem“) např. ze
záchytného parkoviště u bývalé školy nebo z parkoviště poblíž stávající točny autobusů v údolí
Vranči.



Ze zkušenosti z okolních pohoří (např. úsek Hvězda-Ovčárna v CHKO Jeseníky) se nabízí např.
i systém případného zpoplatnění výjezdu vlastním automobilem návštěvníků po místní komunikaci
z údolí Vranči na Kohútku. Tento systém by v návaznosti na stanovenou výši poplatků přispíval
k přirozené regulaci počtu parkujících vozidel v prostoru Kohútky a návštěvníky by mohl motivovat
ke zvýšenému využití kyvadlového autobusu (skibusu) namísto individuální automobilové přepravy
v daném úseku. V důsledku by tak došlo ke snížení počtu průjezdů osobních aut po stávající
komunikaci, resp. ke snížení tlaku na parkovací místa v prostoru Kohútky. Kyvadlovou autobusovou
dopravu by bylo vhodné provozovat nejenom během zimy, ale i v atraktivních částech letního
období. V současnosti i v létě příležitostně dochází k přeplnění kapacity horního parkoviště.
Návštěvníci nejsou zavčas informováni o jeho plnosti, a tak parkují i mimo vyznačená místa, neboť
se jim po vyjetí na Kohútku již nechce areál opustit. Zavedením účinných metod regulace dopravy
by mohlo dojít nejen ke snížení průjezdů po stávající komunikaci na Kohútku, ale v případě využití
záchytného parkoviště u bývalé školy také ke zlepšení životních podmínek obyvatel Vranečského
údolí.
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V.

POROVNÁNÍ VARIANT, ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

V první etapě byly v rámci ÚS vypracovány 4 základních varianty řešení přepravních zařízení Kohútka s dílčími podvariantami, které prověřily veškerá reálně možná propojení údolí Vranče s Kohútkou.
Tyto varianty byly posouzeny a porovnány z technického a dopravně technologického hlediska i z hlediska
orientačních územních dopadů jejich případné realizace.

V.a) POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ TECHNICKÉHO
A EKONOMICKÉHO
Varianta:

POROVNÁNÍ Z HLEDISKA TECHNICKÝCH
PARAMETRŮ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
Dopravní prostředek:

Č. 1
ČERVENÁ

Č. 2
FIALOVÁ

Č. 3
MODRÁ

Č. 4. 1
ŠEDÁ

Č. 4. 2
ŠEDÁ

lanovka

lanovka

lanovka

IAD

skibus

Základní informace:
Je provozována v současnosti

ne

ne

ne

ano

ano

Celoroční provoz

ano

ano

ano

ano

ne

částečná

částečná

částečná

minimální

minimální

1 696

1 134

1 631

cca 2 800

cca 3 000

318

135

310

296

281

Závislost na počasí (nepříznivé povětrnostní podmínky)

Technické parametry:
Délka trasy [m]
Zdolané převýšení [m]

Dopravní a přepravní parametry:
Čas jízdy (jednosměrný) [min]

6

4

5,5

5,5

9

Cestovní rychlost [km/h]

18

18

18

30

20

2 000

2 000

2 000

2 050

50

ano

ano

ano

ano

ne

ano

Přepravní kapacita (jednosměrná) [osob/h]
Pokryje špičkovou přepravní poptávku (330 osob/h)

Komfort přepravy:
Nutnost přestupu

ano

ano

ano

ne

Docházková vzdálenost z nejbližší parkovací plochy [min]

4

5

0

0

4

Předpoklad čekání na dopravní prostředek

ne

ne

ne

ne

ano

střední

střední

střední

vysoký

nízký

Celkový komfort přepravy

Návazná infrastruktura:
Podmiňuje výstavbu nových parkovacích ploch

ano

ano

ano

ne

ano

Využívá stávající infrastrukturu

ne

ne

ne

ano

ano

263

168

195

11 *

0

Náklady na denní provoz [Kč]

11 500

6 300

9 900

0

2 700

Náklady na roční údržbu [tis Kč]
Počet obsluhujících zaměstnanců

1 970
4

1 260
4

1 460
4

170 *
0

100 **
1

zcela
nevhodná

možno
uvažovat

doporučuje
se

zcela
nevhodná

Náklady:
Pořizovací náklady [mil Kč]

Stanovisko:
Doporučení z hlediska dopravně technického
a ekonomického
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Legenda:
nejvýhodnější varianta podle zvoleného kritéria
nejméně výhodná varianta podle zvoleného kritéria
z hlediska posuzovaného jevu srovnatelné

IAD

= individuální automobilová doprava

*)

Náklady související s rekonstrukcí a údržbou komunikace sloužící pro IAD

**)

Náklady se vztahují pouze k provozu a pořízení samotného skibusu. Nutno uvažovat, že mimo IAD by přínosů
z opravené a udržované komunikace (viz *) využíval také skibus.

Pozn.:

Při výstavbě lanovky nebo zavedení skibusové linky je nutné počítat také s výstavbou některé z parkovacích
ploch navržené k příslušné variantě.
U přibližovací lanovky (fialová) je nutno kalkulovat s tím, že k dosažení cílového místa (vrchol Kohútky) se
využívá také stávající čtyřsedačková lanová dráha.

V.b) POROVNÁNÍ VARIANT Z ÚZEMNÍHO HLEDISKA
POROVNÁNÍ ÚZEMNÍCH DOPADŮ JEDNOTLIVÝCH VARIANT
VARIANTAVARIANTA
Č. 1
ČERVENÁ
lanovka

Č. 2
FIALOVÁ
lanovka

Č. 3
MODRÁ
lanovka

Č. 4.1
ŠEDÁ
IAD

les (PÚPFL) – délka (m)

756

771

476

0

Č. 4.2
ŠEDÁ
skibus
0

ÚSES: LBC – délka (m)

0

161

0

0

0

LBK – délka (m)

0

0

0

0

0

RBC – délka (m)

0

0

0

0

0

NRBK – délka (m)*

80

40

80

160

160

CHKO: I. ZÓNA – délka (m)

421

0

280

107

107

II. ZÓNA – délka (m)

1 071

298

1 303

1210

1210

III. ZÓNA – délka (m)

0

799

0

1457

1457

nový střet s VN

2

0

1

0

0

střet s komunikací

0

1

0

0

0

lokalita s výskytem chráněných rostlin a živočichů

6

0

0

0

zábor ZPF (ha)

0,95

0,58

0

0,90

zábor PUPFL (ha)**

8,74

1,19

0

0

DOPAD VARIANT NA:

*

3
0,93
0,55***
8,37

v případě průchodu (křížení) neregionálního biokoridoru (NRKK) počítáme s délkou 40 m na jedno křížení (minimální
šířka NRBK).

** pro vedení lanovky se předpokládá průsek lesa v šířce 15 m, u červené a modré varianty je připočteno odlesnění pro
sjezdovku.
*** v případě realizace parkovacího domu.
Legenda:
varianta z hlediska posuzovaného jevu nejvýhodnější
nejméně výhodná varianta mezi posuzovanými variantami
varianty z hlediska posuzovaného jevu srovnatelné
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V.c) ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
Na základě provedeného průzkumu a s přihlédnutím k SWOT analýze a strategie rozvoje cestovního
ruchu provedené v rámci Programu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji (Institut rozvoje podnikání,
s.r.o. & Enterprice plc, s.r.o. 2003), byla provedena SWOT analýza SKI CENTRA KOHÚTKA.
SWOT analýza střediska SKI CENTRUM KOHÚTKA
(provedená na základě vlastních průzkumů a průzkumů a analýzy)
Silné stránky (Strengths):
- geografická poloha střediska (hranice CZ/SK),
- kvalitní životní prostředí (množství lesů, pestrá
příroda),
- silná pozice Beskyd jako turistické destinace,
- čtyřsedačková lanovka (jediná ve Zlínském kraji),
- široká nabídka sjezdovek různé náročnosti
vhodná i pro rodiny s dětmi,
- fungující česko-slovenská spolupráce,
- výchozí bod turistických tras.

Slabé stránky (Weaknesses):
- špatná dopravní dostupnost a nedostatečná
infrastruktura (úzká komunikace),
- sezónnost střediska (slouží téměř výhradně
k lyžování),
- malá možnost aktivit v případě nepříznivého
počasí.

Příležitosti (Opportunities):
- potenciál návštěvníků ze sousedních krajů
(ekonomický přínos regionu),
- zmírnění mimosezónních výkyvů,
- rostoucí poptávka po sjezdovém lyžování,
- kvalitnější marketing a propagace,
- růst zájmu obyvatel České (i Slovenské)
republiky o pobyty a aktivity v tuzemsku.

Hrozby (Threats):
- rozvoj konkurenčních skicenter,
- zvyšování cen služeb kvůli rostoucím nákladům
na provoz,
- nevyužití možného potenciálu střediska
(nedostatek sněhové pokrývky, nepřízeň
počasí),
- problematický rozvoj území a cestovního ruchu
vzhledem k chráněné krajinné oblasti,
- zvýšení ekologické zátěže lokality vlivem
početnější návštěvnosti,
- cenově dostupnější zimní dovolené v zahraničí.

Po prověření všech variant, ale zejména s přihlédnutím k celkovému hodnocení řešení dopravní
dostupnosti lyžařského areálu Kohútka, který má všechny předpoklady dalšího rozvoje i vzhledem k jeho
hodnocení z hlediska jeho trvale udržitelného rozvoje (posílení atraktivity rekreační oblasti Vsetínské Bečvy),
i s ohledem na omezené možnosti parkování na vrcholu, doporučujeme nadále sledovat záměr realizace
lanovky podle varianty č. 2 – fialové, která je však podmíněna realizací parkoviště, alternativně parkovacího
domu. Tato varianta bude znamenat rovněž uklidnění vrcholových partií od automobilové dopravy (omezené
pouze pro ubytované návštěvníky), snížení hluku i emisí. Podmínkou realizace této varianty bude stanovení
maximální kapacity parkoviště na vrcholu včetně světelné signalizace omezující vjezd na vrchol v případě
jejího naplnění.
Varianta návrhu přepravních zařízení zlepšuje podmínky pro dosažení stabilního hospodářského
rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel této specifické rozvojové oblasti kraje při zajištění příznivého
životního prostředí.
Záměr výstavby přepravního zařízení přispěje k rozvoji zejména zimní turistiky ve ski areálu Kohútka
a tím podpoří vznik nových pracovních příležitostí nejen ve vlastním areálu, ale i v obci Nový Hrozenkov,
související s rozvojem cestovního ruchu, rekreace a turistiky.
Varianta č. 4.1 – šedá – IAD (individuální automobilová doprava), která je z hlediska dopravně
technického a ekonomického hodnocena zpracovatelem této části jako nejvhodnější a nejvhodnější je
rovněž z hlediska odborného posouzení možného vlivu územní studie na životní prostředí a veřejné zdraví
a odborného posouzení možného vlivu územní studie na evropsky významné lokality a ptačí oblasti jsou
v kapitole 5. popsána konkrétní k minimalizaci případných negativních vlivů koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, představuje pouze vylepšení parametrů přístupové komunikace pro
obousměrný provoz a masivní nápor individuální automobilové dopravy na vrchol. Tato varianta znamená
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konzervaci současného stavu a řeší pouze kritické situace v případě špičkové návštěvy tohoto střediska.
I tuto variantu doporučujeme podmínit stanovením maximální kapacity parkoviště na vrcholu včetně světelné
signalizace omezující vjezd na vrchol v případě jejího naplnění a kombinovat ji s variantou 4,2.
Záměr výstavby přepravního zařízení – Kohútka, který, po prověření touto územní studií,
nevykazuje znaky záměru nadmístního významu, doporučujeme vypustit veřejně prospěšnou stavbu
přepravního zařízení DT01 Velká Vranča – Portáš ze ZÚR Zlínského kraje v rámci jejich aktualizace
a následně i z ÚP Nový Hrozenkov, v němž doporučujeme ke zvážení sledovat i případnou možnost
zachování varianty č. 2 s návrhem přibližovací lanovky.
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