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1. Úvvod
1.1 Cíl hodnoc
cení
Předkládané odborn
né posouzení (dále též natturové posou
uzení) hodnootí vliv územní studie:
„Přepravní zařízení Ko
ohútka“ (dálle též: územ
mní studie čii koncepce) na lokality soustavy
Natura 20000. Hodnocen
ná koncepcee je územní studií,
s
která navrhuje
n
někkolik variant dopravní
dostupnosti lyžařského
o areálu Koohútka. Cíleem předklád
daného naturrového poso
ouzení je
zjistit, zda jednotlivé navržené
n
varrianty mohou mít význaamně negativvní vliv na předměty
p
ochrany a celistvost evropsky
e
výýznamných lokalit
l
a ptaačích oblastíí. Aktuálně navržené
varianty poodrobněji rozzvíjí původnní vizi na zlep
pšení doprav
vní dostupnoosti tohoto ly
yžařského
střediska, která
k
byla naavržena v naadřazených dokumentacíc
d
ch – Zásadáách územního
o rozvoje
Zlínského kraje (ZÚR ZK) (Atelieer T-plan 20
008, 2012) a Územní stuudii Rekreačční oblast
Vsetínská Bečva (Urb
banistické sttředisko Brn
no 2013). Jedna
J
z předdložených variant
v
je
obsažena i v aktuálně ro
ozpracovanéém ÚP obce Nový
N
Hrozen
nkov.
Předložené naturovéé posouzení pprocesně nen
nahrazuje naaturové hodnnocení ve smyslu §45i
zák. 114/19992 Sb., o occhraně příroddy a krajiny, v platném znění,
z
nicmééně může slo
oužit jako
podklad proo vydání stan
noviska orgáánu ochrany přírody dle §45i
§ ZOPK.

1.2 Zad
dání
Zadavattelem posou
uzení je Kraj
ajský úřad Zlínského
Z
kraje, resp. U
Urbanistické středisko
Ostrava, s.rr.o., zpracovatel územní studie.

1.3 Posstup vyp
pracován
ní hodno
ocení
Předložené naturovéé posouzení vychází z textových a mapových
m
poddkladů územ
mní studie
z
m posouzení. Konkrétně se jedná o textovou
t
a ggrafickou čásst návrhu
dodaných zadavatelem
územní stuudie z února 2015 včetněě její vektorrové podoby
y (formát .dggn) (viz Urb
banistické
středisko Ostrava
O
2015).
Při zpraacování toh
hoto naturovvého posouzení bylo vy
yužito náhleedu do dat nálezové
databáze ochrany
o
příírody (NDO
OP) - verzee únor 201
15 [cit. 20015-02-09], databáze
www.birdss.cz, databááze na ww
ww.selmy.czz, dat mapo
ování biotoopů [cit. 2015-02],
2
poskytnutýých Agenturo
ou ochrany ppřírody a krajjiny, konzulttace na Správ
ávě CHKO Beskydy
B
a
zpracováníí dalších tištěěných a digiitálních dat o sledovaném
m území (viiz seznam literatury).
Využito byylo též dříve zpracovanných naturov
vých hodnoccení z dotčenné lokality, jedná se
zejména o naturové ho
odnocení ZÚ
ÚR Zlínskéh
ho kraje (Maachar 2008),, naturové hodnocení
h
Územní stuudie Rekreačční oblast V
Vsetínská Beččva (Macháčček 2013a) a naturové hodnocení
h
ÚP Nový Hrozenkov
H
(D
Dohnal 20133). Naturové posouzení se
s dále opíráá o aktuální orientační
o
průzkum dotčeného
d
úzzemí v únoruu 2015. Teréénní průzkum
m území byyl zacílen naa všechny
navržené dopravní
d
plocchy, neboť vvšechny zasaahují do pro
ostoru EVL B
Beskydy a PO
P Horní
Vsacko. Pro
P
účely předloženéhho naturovéého posouzení bylo zzachováno označení
jednotlivýcch variant a staveb,
s
jež jee použito ve zpracované
z
územní
ú
studiiii.
Podrobnný popis jed
dnotlivých aaspektů hodn
nocené územ
mní studie a jejích vlivů
ů na dílčí
složky živootního prostřředí nejsou ppředmětem to
ohoto naturo
ového posouzzení. Další in
nformace
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lze získat zejména
z
v teextu územníí studie a v odborném posouzení moožného vlivu
u územní
studie na žiivotní prostřeedí a veřejnéé zdraví (Ban
naš 2015).

2. Úd
daje o konce
epci
2.1 Zákkladní popis kon
ncepce
Zájmovvým územím
m hodnocené územní stu
udie je severrní úbočí Koohútky, konk
krétně se
jedná o úzeemí v okolí stávající
s
kom
munikace mezzi Vrančou a lyžařským areálem Koh
hútka. Na
západě je zájmové
z
územ
mí vymezenno Planinskou
u Kyčerou. Zájmové
Z
úzeemí se nacháází v jižní
části katasstru obce Nový Hrozennkov. Městys Nový Hro
ozenkov se nachází ccaa 20 km
východně od
o Vsetína a náleží do sttejnojmennéého okresu a Zlínského kkraje. Přísluššnou obcí
s rozšířenou působností je taktéž město Vseetín. Zájmov
vé území see nachází v rozmezí
nadmořskýých výšek ccaa 485 - 910 m n m.
Obr. 1: Sittuační mapa polohy zájm
mového územ
mí (podkladov
vá data: ČÚZ
ZK).

zájjmové území

Aktuálnně posuzovaaná územníí studie vy
ychází z náv
vrhu veřejněě prospěšnéé stavby
přepravního zařízení DT01
D
Velkáá Vranča - Portáš v ZÚ
ÚR Zlínskéhho kraje, ktterá byla
převzata doo ÚAP ORP Vsetín a na jejímž záklaadě byla zpraacována územ
mní studie Rekreační
R
oblast Vsettínská Bečvaa.
Následuující popis ho
odnocené kooncepce vych
hází z textu územní studdie Přepravníí zařízení
Kohútka (vviz Urbanistické střediskoo Ostrava 20
015).
Hlavním
m cílem navržené územnní studie je vyřešit prob
blém dopravn
vní obslužnossti areálu
Kohútka, včetně
v
řešeníí systému paarkovacích plloch s ohledeem na přetížženost celého
o území a
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snižování pohody
p
bydllení podél sttávající kom
munikace. V územní
ú
studiii byla dále navržena
optimální šířka
š
koridorrů plánovanýých přepravn
ních zařízeníí, případně ttaké další altternativní
řešení v náávaznosti na ZÚR ZK (Z ásady územn
ního rozvoje Zlínského kkraje) a územ
mní plány
městyse Nový
N
Hrozen
nkov. Všechhny varianty jsou v územ
mní studii pporovnány z hlediska
faktorů ekonomických, sociálních a životního
o prostředí. Cílem je vyybrat nejopttimálnější
variantu řešení.
Z českké strany jee v současnnosti areál dostupný po zpevněnéé komunikaci, která
v některýchh parametrecch již nevyhhovuje. V ideeálním případě se tedy m
motoristům daří
d dojet
od Olomouuce směr Hraanice na Mooravě – Valaašské Meziříččí – Vsetín – Nový Hrozenkov –
Vranča, zee které je vý
ýjezd na sam
motnou Koh
hútku řízen kyvadlově
k
sslužbou nebo
o pomocí
semaforu (čekací doba cca 10 min)). Pokud nen
ní zajištěna an
ni jedna z vaariant (zejmééna mimo
hlavní sezóónu) má v přřípadě míjenní automobilů
ů na této úzk
ké komunikaaci přednostt ten, kdo
jede nahorru do kopce. Auta jedouucí dolů, uv
volňují v tak
kové situaci vozovku zaajetím na
některou z vystavěných
h výhyben.
Ze Slovvenska je přííjezd ke střeedisku od Trrenčína směrr Púchov – L
Lúky pod Makytou
M
–
Lazy pod Makytou – Čertov a poté 6 km
m do kopce po místnní komunikaaci až k
centrálnímuu parkovišti nacházejícím
mu se přímo v areálu skiccentra.
Silnice z obou straan hranice jssou v zimním
m období sjízdné pouzee za pomocíí patřičné
motoristickké výbavy (zzejména pak sněhových řetězů). O jeejich pravideelnou údržbu
u se stará
svými vlasstními prostřeedky přímo provozovateel skicentra. Kromě zmínněné odstavn
né plochy
nahoře v areálu,
a
je po jejím naplnnění možno ke
k stání auto
omobilů vyuužít na českéém území
také malé záchytné parkoviště u toočny autobu
usů v údolí Vranča
V
a odssud se nechaat vyvézt
skibusem až
a na dolní stanici lanoové dráhy. Obě
O parkoviště jsou přittom návštěv
vníkům k
dispozici zddarma.
Autobuss o kapacitě 24 osob jezddí kyvadlověě právě z odsttavné parkovvací plochy ve
v Vranči
a to v nepravidelných intervalech v době mezzi 8:30 až 13:30. Tato ddoprava prov
vozována
majiteli skiicentra je vššak v provozzu zpravidla pouze sobo
oty, neděle, ssvátky a práázdninové
dny. Přes týden
t
jezdí skibus velm
mi výjimečněě, tedy spíšee jen v přípaadě potřeby nebo po
domluvě. Přeprava
P
tímtto speciálně uuzpůsobeným
m vozidlem je
j pro lyžařee zdarma.
Zpět na parkoviště je
j možno zvoolit příjezdov
vou cestu příímo ze svahuu na lyžích a to až od
hotelu Kohhútka po sjeezdovkách č.. 7 a 10. Trrasa je značeena modrým
mi šipkami Vranča.
V
V
případě neppříznivých sněhových
s
ppodmínek se pro zpátečn
ní svoz návšttěvníků využžívá opět
skibusu.
Možnossti veřejné dopravy ke sttředisku moh
hou využít zejména
z
obyvvatelé Vsetín
na a jeho
nejbližšíhoo okolí.
Pro zleppšení doprav
vní dostupnnosti lyžařskéého středisk
ka Kohútka jjsou v územ
mní studii
navrženy varianty
v
s přeepravním zaařízením (lan
novka) a bez přepravníhoo zařízení. Jednotlivé
varianty jsoou v územní studii posuzzovány z hled
diska náklad
dů, rentabilityy, atraktivity
y, ale také
komfortu a reálnosti jejjich uskutečnnění.
Celé zájjmové územ
mí se nachází na území EVL Beskydy
y a PO Hornní Vsacko, po
odrobněji
tedy byly hodnoceny všechny navvrhované vaarianty, rsp. jejich možnný vliv na předměty
p
ochrany a celistvost
c
uveedených lokaalit Natura 2000.
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2.2 Navvržené varianty
v
y řešení
V územ
mní studii jsou
u navrženy ččtyři základn
ní varianty řeešení dopravnní dostupnossti území,
které jsou popsány
p
nížee. Je zde přilloženo i jejicch grafické znázornění
z
nna podkladu leteckého
l
snímku.
Varianta 1.
1 červená – dle ÚPNSÚ
Ú Nový Hrozzenkov
Tato varianta
v
navrhuje kabinnovou (případně čtyřseedačkovou) lanovku s přepravní
p
kapacitou 2000
2
os./hod
d, která začínná v údolí Vrranča nedalek
ko stávajícíhho parkovištěě s točnou
pro autobusy. Poté je vedena jihovýýchodně louk
kami a následně krátce jiiž lesním porrostem až
k místu lom
mu v lokalitě Hluboká (Š ohajka). Zdee se nachází mezistanice.
m
Horní část
č
lanové dráhy směřřuje dále jih
hojihozápadn
ně a to tém
měř výhradn
ně lesním
průsekem až
a následně vyústí
v
ve svéé vrchní staniici umístěné poblíž chatyy Zlínských klubů.
k
Realizacce tohoto přřepravního zaařízení předp
pokládá zřízení nové sjeezdovky v ho
orní části
svahu. Jehho dolní čásst (od stávaající vodní nádrže pro zasněžovánní) slouží v případě
dostatečné sněhové po
okrývky už v současnostti ke sjezdu lyžařů na sstávající park
koviště v
v
poččítá v přípaadě celé sjeezdové dráhhy i s vybu
udováním
údolí Vrannča. Tato varianta
zasněžovaccích nádrží v dolní části ssvahu, v blízkosti točny Vranča.
V
Navržené sjezdové
s
dráh
hy pro varianntu 1:
celá sjezdoovka: vybudování nové ssjezdové trati v úseku meezi horní stannicí a stávajíccí loukou
v blízkosti vodní nádržee pro zasněžžování
zkrácená sjezdovka: v horní částti shodná s variantou
v
ceelé sjezdovkky, následně by však
ústila pouzze do blízkostti přestupní sstanice
Navržené parkovací
p
plo
ochy pro vari
riantu 1:
Alternativvní parkoviště pro areáll Kohútka (d
dále označováno jako pparkoviště u točny) naproti oddbočky z Vrranči na sam
motnou Koh
hútku, nedaleko (cca 1150 m) od stávající
autobusovéé točny a poččátku navrženných lanových drah. Kap
pacita 200 voozidel.
Varianta 2:
2 fialová – Přibližovací
P
í lanovka
Tato vaarianta navrhu
uje odpojitellnou kabinov
vou lanovku s kabinou pr
pro 8 osob s přepravní
p
kapacitou 2000
2
os./hod
d, která začínná bezprostřředně u park
koviště s točnnou autobusů v údolí
Vranča a vede
v
jihozáp
padně až na hřeben Plan
ninské Kyčery, odkud jee buď možn
no sjet na
lyžích ke sppodní stanici stávající čttyřsedačkovéé lanové dráh
hy nebo dojítt pěšky po leesní cestě
přímo na chatu Kohútk
ka (délka trassy cca 1 km s převýšením
m 150 m). T
Této stezky by
b se dalo
využít zejm
ména pro turiistiku v letnícch měsících.
Navržené parkovací
p
plo
ochy pro vari
riantu 2:
Alternativvní parkoviště pro areáll Kohútka (d
dále označováno jako pparkoviště u točny) naproti oddbočky z Vrranči na sam
motnou Koh
hútku, nedaleko (cca 1150 m) od stávající
autobusovéé točny a poččátku navrženných lanových drah. Kap
pacita 200 voozidel.
3 modrá – Varianta
V
naavržená územ
mní studií Kohútka
K
Varianta 3:
Modrá varianta nav
vrhuje kabinnovou lanovk
ku s přepravn
ní kapacitouu 2000 os./h
hod, která
začíná v úddolí Vranča asi 200 m ood stávajícíh
ho parkoviště s točnou ppro autobusy
y. Poté je
napřímo veedena jižním
m směrem louukami a násleedně také lessním porosteem, až nakon
nec vyústí
vrchní stannicí umístěno
ou poblíž chhaty Zlínskýcch klubů. Drobným probblémem při výstavbě
této variantty by mohla být kolize nnejen s jedníím ze stávajíících vleků, aale rovněž s vedením
vysokého napětí,
n
kteréé musí být ppřeloženo tak
k, aby v novém stavu byylo místo současných
stožárů um
místěno pod zemským ppovrchem. Tato varianta počítá s vyybudováním sjezdové
dráhy v hoorní části sv
vahu a zasnněžovacích nádrží
n
v doln
ní části svahhu, v blízkosti točny
Vranča.
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Navržené sjezdové
s
dráh
hy pro varianntu 3:
celá sjezdoovka: vybudování nové ssjezdové trati v úseku meezi horní stannicí a stávajíccí loukou
v blízkosti vodní nádržee pro zasněžžování
Navržené parkovací
p
plo
ochy pro vari
riantu 3:
A: Alternaativní parko
oviště pro aareál Kohútk
ka - naprotti odbočky z Vranči na samotnou
s
Kohútku, nedaleko
n
(ccca 150 m) od stávajíccí autobusov
vé točny a počátku naavržených
lanových drah.
d
Kapacitta 200 vozideel.
B: Parkovvací dům - k odstavení voozidel by slo
oužil parkovaací dům, na jjehož nejvyšším patře
bude možnný přímý náástup na lannovku. Poku
ud by toto nemohlo
n
být
ýt z nějakého
o důvodu
provedeno,, pak by se budova
b
dolníí stanice lano
ové dráhy naacházela v beezprostřední blízkosti
nově postaaveného park
kovacího objjektu, jenž by
b měl být umístěn
u
nedaaleko (cca 10
00 m) od
současné auutobusové to
očny. Kapaciita 240 vozid
del.
Varianta 4 (šedá): bezz návrhu přeepravních zařízení
Tato vaarianta navrh
huje pouze reekonstrukci stávající
s
přísstupové kom
munikace s přřípadným
provozem skibusu
s
– vizz dvě subvarrianty:
Dílčí variaanta 4.1 (ora
anžová) – Reekonstrukcee stávající přřístupové koomunikace
Hlavním
m cílem reko
onstrukce byy mělo být zllepšení techn
nického stavvu vozovky a celkové
bezpečnostti provozu (doplnění svoodidel). Toh
hoto by bylo
o dosaženo rozšířením silnice
s
č.
48717 vedooucí na Kohú
útku o jeden metr.
S těmitoo úpravami je
j počítáno ppouze v příp
padě umožníí-li to stávajíící silniční těěleso. Na
základě míístních šetřen
ní by toto měělo být techn
nicky možnéé a provediteelné již v sou
učasnosti.
Cílem rekkonstrukce v popisovanném rozsahu
u by komun
nikace splňoovala podmíínky pro
obousměrnný provoz, který
k
by zde byl následn
ně zaveden. Vzhledem k tomu, že v zimním
období by byla po odh
hrnutí sněhoové pokrývk
ky ke krajnicci i přes rozzšíření obousměrná a
hlavně plyynulá průjezd
dnost značněě narušena bude na siln
nici nezbytnné ponechat stávající
výhybny. Očekávaný
O
počet přepravvovaných oso
ob činí 2100 os./den.
Tato vaarianta nepoččítá se zřízeením parkov
vacích ploch. Dle sdělenní týmu zpraacovatelů
(Gajdůšek in verb.) by
yla v ÚS Přřepravní zaříízení Kohútk
ka kapacita parkovacích
h míst na
Kohútce staanovena na 100
1 parkovaccích stání.
usu
Dílčí variaanta 4.2 (zeleená) – Nováá trasa skibu
Již v sooučasnosti jee provozovaatelem ski centra,
c
zejm
ména pak poo vyčerpání kapacity
horního paarkoviště na Kohútce
K
nebbo v dalších odůvodněný
ých případechh (příjezd ly
yžařského
výcviku), zaváděna
z
nep
pravidelná skkibusová lin
nka jezdící z točny autobbusů ve Vran
nči přímo
na dolní sttanici lanovk
ky, jejíž funngování je bllíže popsáno
o v kapitole 1.3. V územ
mní studii
jsou navržeeny dvě alterrnativní trasyy skibusu:
Navržené trasy
t
skibusu
u pro variantuu 4.2:
A: Trasa od točny Vranča:
V
skibbus by od záchytného
z
parkoviště
p
V
Vranča zajížd
děl až na
parkoviště v areálu Ko
ohútka a nekkončil by, taak jak je tom
mu dnes, u dolní stanicce lanové
čtyřsedačkyy. Očekávan
ný počet přeppravovaných
h osob činí 600 os./den ppři započítání 18 párů
spojů dennně.
B: Trasa od
o bývalé šk
koly: skibus by z potenciálního zách
hytného parko
koviště vybud
dovaného
u hotelu Peermoník (nap
proti bývalé šškoly) v mísstní části Vraanča navážel lyžaře k dollní stanici
stávající laanovky v záávislosti na provozní době
d
areálu mezi 8:30 – 13:30 ze stávající
autobusovéé zastávky Nový
N
Hrozeenkov, Vrančča, škola. V pozdějších hodinách by
b sloužil
především k tomu, aby turisty dostaal z vrcholu zpět
z k nově zřízené
z
parkoovací ploše.
p
plo
ochy pro vari
riantu 4.2:
Navržené parkovací
A: Alternaativní parko
oviště pro aareál Kohúttka - naprotii odbočky z Vranči na samotnou
s
Kohútku, nedaleko
n
(ccca 150 m) od stávajíccí autobusov
vé točny a počátku naavržených
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lanových drah.
d
Z tohotto parkovištěě by v pravid
delných interrvalech odjížžděl skibus. Kapacita
200 vozideel.
B: Nové zááchytné parrkoviště - v m
místní části Vranča naprroti bývalé šškoly nedalek
ko hotelu
Permoník a v těsné blíízkosti zastávvky Nový Hrozenkov,
H
Vranča,
V
školla. Nevýhodo
ou oproti
ostatním odstavným
o
plochám
p
je však podstaatně větší vzdálenost
v
k areálu na Kohútce.
Kapacita 110 vozidel.
Dále lzze definovat nulovou vaariantu, kteráá znamená absenci
a
jakéékoliv nové - aktivní
varianty, teedy zachován
ní stávajícíhoo, pro potřeby areálu již nevyhovující
n
ího stavu.
Při úvoddním screeniingu předložžené územní studie bylo konstatovánno, že v přípaadě všech
čtyř navržeených variantt lze vyslovitt riziko možn
ného ovlivněění lokalit Naatura 2000. Důvodem
D
je skutečnoost, že všech
hny navrženéé varianty se nachází na území
ú
EVL Beskydy a PO
P Horní
Vsacko. Některé
N
variaanty zasahujjí do míst s doloženým
m či pravděppodobným výskytem
v
jednotlivýcch předmětů
ů ochrany E
EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.. Úbočím hrraničního
hřebene naavíc procházíí vymezený ddálkový mig
grační korido
or velkých šeelem. Podle podkladů
p
Správy CH
HKO Beskyd
dy je osa výýznamného migračního
m
koridoru
k
proccházející hřeebenovou
partií Javorrníků posunu
uta severně ppo svahu pod
d dolní část stávajícího aareálu Kohúttka, kudy
mají procházet navržen
né lanové drááhy. Tyto náv
vrhové ploch
hy (trasy lanoovek) kříží vymezený
v
migrační koridor v rám
mci jeho ochraanné zóny naa obě strany.. Požadavky na ochranu migračně
významnéhho koridoru pro
p velké savvce jsou vym
mezeny ochraannou zónou (bufferem) 250
2 m od
osy koridooru na kažždou stranuu. Migračně významný
ý koridor pprocházející hraniční
hřebenovouu partií Javorrníků je potvvrzen i prací Bojdy a kol. (2012).
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2.3 Zákkres jednotlivých varian
nt studie do letecckého
snímku
u
Obr. 2: Vaarianta 1. čerrvená – dle Ú
ÚPNSÚ Nový
ý Hrozenkov
v.
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Obr. 3: Vaarianta 2: fiallová – Přibližžovací lanov
vka.
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Obr. 4: Vaarianta 3: mo
odrá – Variannta navržená územní stud
dií Kohútka.
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Obr. 5: Varianta
V
4 – dílčí variaanta 4.1: oraanžová – Rekonstrukce
R
stávající přístupové
komunikacce.
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Obr. 6: Vaarianta 4 – díílčí varianta 44.2: zelená – Nová trasa skibusu.

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
15
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

Odborné posouuzení možného vlivu územní studiee „Přepravní zaříízení Kohútka“ na
a evropsky význaamné lokality a pttačí oblasti

3. Úd
daje o evrop
psky význam
v
mných
h
lokaliitách a ptaččích o blaste
ech
3.1 Zákkladní ch
harakterristika zá
ájmovéh
ho územ
mí a
identifikkace jeh
ho poten
nciálně dotčenýc
d
ch částíí
Lokalizacee zájmového území:
Zájmovvým územím
m hodnocené územní stu
udie je severrní úbočí Koohútky, konk
krétně se
jedná o úzeemí v okolí stávající
s
kom
munikace mezzi Vrančou a lyžařským areálem Koh
hútka. Na
západě je zájmové
z
územ
mí vymezenno Planinskou
u Kyčerou. Zájmové
Z
úzeemí se nacháází v jižní
části katasstru obce Nový Hrozennkov. Městys Nový Hro
ozenkov se nachází ccaa 20 km
východně od
o Vsetína a náleží do sttejnojmennéého okresu a Zlínského kkraje. Přísluššnou obcí
s rozšířenou působností je taktéž město Vseetín. Zájmov
vé území see nachází v rozmezí
nadmořskýých výšek 485 - 910 m n m
m.
Území je
j dostupné silnicí
s
III. tří dy č. 48717 z intravilánu
u Nového Hrrozenkova.
Geologickéé a geomorfo
ologické pom
měry:
Zájmovvé území leží v geomorfo
fologické pro
ovincii Západní Karpaty,, subprovinccii Vnější
Západní Karpaty.
K
Příslušnou geom
morfologicko
ou oblastí jee oblast Záppadní Karpaaty, celek
Javorníky, podcelek Rááztocká horn atina a okrseek Javornický
ý hřbet (geopportal.cenia.ccz).
Geologiicky se jedn
ná převážně o území flyšové série píískovců, rozllámané na jednotlivé
kry (Geologická mapa ČR
Č 1 : 500 0000).
Klimatickéé a hydrologiické poměry::
Zájmovvé území ležíí v klimatickké oblasti CH
H6. Pro velm
mi chladnou ooblast CH6 je typická
průměrná lednová tep
plota -4 až -5 ºC, prům
měrná teplota v červencii činí 14 ažž 15 °C.
Srážkový úhrn
ú
ve vegettačním obdoobí činí 600–7
700 mm, v zimním obdob
obí pak 400–5
500 mm.
Zájmovvé území jee odvodňovááno levostraannými příto
oky potoka Vranča. Vranča
V
se
v centru Noového Hrozeenkova vléváá do Vsetínsské Bečvy. Území
Ú
spadá do povodí Vsetínské
V
Bečvy, respp. Moravy a Dunaje. Celéé území leží v oblasti CH
HOPAV Beskkydy.
Pedologickké poměry:
Podle taxonomické
t
ého klasifikaačního systéému půd Čeeské republikky (TKSP) zájmové
území leží na kyselé peelické kambizzemi (geoportal.cenia.cz)).
Biogeograffické poměry
y:
Podle Culka
C
(1996)) se zájmovéé území nacchází v proviincii středoeevropských listnatých
l
lesů, v poddprovincii karrpatské a v bbioregionu 3..9 Vsetínském
m.
Řešené území se naachází na ro zhraní dvou
u čtverců zoo
ologického ssíťového map
pování č.
6675 a 67775 (http://ww
ww.biolib.cz/ccz/toolKFME
E/).
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VSETÍNSK
KÝ BIOREGIION
Bioregion leží na severovýchhodní Morav
vě a částí zasahuje
z
i nna Slovensko
o. Zabírá
geomorfoloogický celek
k Javorníky,, východní část celku Hostýnsko-v
H
vsetínská horrnatina a
severní výýběžek Vizov
vické vrchovviny. Plochaa bioregionu
u v České reepublice je 812
8 km2.
Bioregion je
j tvořen dlo
ouhými horskkými hřbety s řadou rozso
och na pískoovcovém flyšši.
Vsetínsský bioregio
on leží převvážně v mezofytiku, kdee se rozkláddá ve výcho
odní části
fytogeografického pod
dokresu 80aa. Vsetínskáá kotlina, ve fytogeogrrafickém ok
kresu 82.
Javorníky a na vých
hodním okrraji okresu 79. Zlínskéé vrchy. V oreofytiku zaujímá
jihovýchoddní cíp fytogeeografickéhoo podokresu 99a. Radhošťské Beskyddy.
Vegetaační stupně (S
Skalický): (ssuprakolinní)) – submontáánní až montá
tánní.
V poteenciální vegeetaci zcela přřevažují květtnaté bučiny
y (Dentario eenneaphylli-F
Fagetum,
Dentario glandulosae-F
g
Fagetum a llokálně Melico-Fagetum)), které jsouu v kontaktu s porosty
jedlobučin až květnatýcch jedlin (Gaalio-Abietion
n), některé ochuzené
o
porrosty však mají
m bližší
vztah k poodhorským acidofilním bučinám (Luzulo-Fag
getum). Nappř. v okolí Velkého
Javorníku se maloplo
ošně vyskytuují horské acidofilní bučiny
b
(Calaamagrostio villosaeFagetum). Lokálně jsou
u též vyvinutty suťové lessy Aceri-Carp
rpinetum.
Přirozeenou nelesníí vegetaci ttvoří smilko
ové louky a pastviny (C
Cynosurion a Vilion
caninae), na
n úživných půdách
p
bývaj
ají obohacenéé o orchidejee.
V lesícch dnes převaažují kulturnní smrčiny see zbytky jedllových a javoorových buččin, mimo
les dominuj
ují horské lou
uky a pastvinny.
Flóra je
j pestrá, s četnými karrpatskými prrvky např. zapalice
z
žluuťuchovitá (IIsopyrum
thalictroidees). Ze zajím
mavějších drruhů jsou přřítomné střevíčník pantooflíček (Cyp
pripedium
calceolus), kruštík baheenní (Epipacctis palustris)) a tolije bah
henní (Parnasssia palustris).
Faunu bioregionu lze charakteerizovat jako ochuzenou karpatskou horskou fau
unu, která
níže přecháází v ochuzeenou faunu ppahorkatin. Tekoucí
T
vod
dy patří převvážně do pstrruhového
pásma, na Bečvě
B
i lipan
nového.
K význaamným druh
hům živočichhů bioregion
nu patří - saavci: ježek vvýchodní (E
Erinaceus
concolor), rejsek horsský (Sorex aalpinus), plcch lesní (Drryomys niteddula). Ptáci: ořešník
kropenatý (Nucifraga caryocatacte
c
es), tetřev hllušec (Tetrao
o urogallus),, kos horský
ý (Turdus
torquatus),, datlík tříp
prstý (Picoiddes tridactyylus), strakaapoud bělohhřbetý (Dendrocopos
leucotos), lejsek malý (Ficedulaa parva). Obojživelníc
O
ci: mlok skkvrnitý (Sallamandra
salamandraa), čolek karpatský ((Triturus montandoni),
m
kuňka žluutobřichá (Bombina
(
variegata). Měkkýši: řaasnatka žebeernatá (Macro
ogastra latesstriata). Hmyyz: okáč Lassiommata
petropolitaana, střevlík Carabus obssoletus.
BIOCHORY
Podle Culka
C
a kol. (2005) se zájmové úzzemí nacházzí ve třech různých bio
ochorách.
Konkrétně se jedná o biochory:
5SC – Svahy na jílo
ovitém flyši 5. vegetačního stupně (v
v.s.)
5SK – Svahy na písskovcovém fflyši 5. v.s.
5ZK – Hřbety na píískovcovém flyši 5. v.s.
Fytogeograafická klasifiikace a potennciální přirozzená vegetacee:
Z fytogeeografického
o hlediska úúzemí náležíí do oblasti do oblasti mezofytika, obvodu
Karpatskéhho mezofytik
ka a do fytoggeografického
o okresu 82 Javorníky (m
mapový portál AOPK
ČR).
Potenciáální přirozeenou vegetaací na celém
m území jee bučin s kkyčelnicí deevítilistou
(Dentario enneaphyllie
Fagetum). JJsou pro ni ty
ypické lesy pouze se strromovým a bylinným
b
patrem, keřřové a mecho
ové patro býývá vyvinuto
o jen fragmen
ntárně nebo cchybí. Ve strromovém
patře převaažuje buk lesní (Faggus sylvaticca), přimíššený bývá javor klen (Acer
pseudoplattanus), jedle bělokorá (A
Abies alba) a smrk ztep
pilý (Picea aabies). Bylin
nné patro
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bývá většinnou souvislee zapojené, jjeho pokryvn
nost kolísá dle
d stromovéého zápoje. Převažují
P
druhy řáduu Fagetalia a zastoupenna je též věětšina druhů
ů svazu Faggion, např. kyčelnice
k
devítilistá (Dentaria en
nneaphyllos)), kyčelnice cibulkonosn
ná (Dentariaa bulbifera), věsenka
nachová (P
Prenanthes purpurea)
p
a svízel von
nný (Galium odoratum) (Neuhäuslo
ová et al.
1998).
Výskyt přředmětů occhrany EVL
L Beskydy a PO Ho
orní Vsackoo a dalších
h zvláště
chráněnýcch či jinak vý
ýznamných druhů v zájjmovém úzeemí:
Z dat nálezové dataabáze ochranny přírody (N
NDOP) (AOPK ČR 201 5a), verze únor
ú
2015
[cit. 2015--02-09], dattabáze www
w.birds.cz a www.selm
my.cz a na základě ko
onzultace
s pracovníkky Správy CHKO
C
Beskyydy byly exccerpovány úd
daje o výskyytu předmětů
ů ochrany
EVL Beskyydy a PO Ho
orní Vsacko a dalších zv
vláště chráněěných či jinak
ak významný
ých druhů
v zájmovém
m území.
Z následdujícího obráázku, který ppochází z tzv
v. šelmí mapy
y dostupné nna: www.selm
my.cz, do
níž jsou zaanášeny vybrrané nálezy vvelkých šelem v Beskyd
dech, je patrnné, že zájmové území
je součástí areálu prav
videlného výýskytu několiika rysů na Javornickém
m hřebeni. Prravidelný
výskyt ryssa ostrovida na Javornicckém hřeben
ni potvrzuje i nedávno zpracovaná odborná
studie „Moonitoring vellkých šelem v EVL Besskydy“ (Ústaav biologie oobratlovců Akademie
A
věd ČR v.vv.i. 2014), ktterá mimo jinné zahrnovalla monitoring odchycenýých rysů pom
mocí GPS
telemetrie. Z výstupů studie
s
vyplýv
ývá, že odchy
ycení a sledovaní jedincci využívali převážně
Slovenskouu stranu hřeb
bene, ale opaakovaně se vyskytovali
v
i na straně čeeské. Z Javo
ornického
hřebene jssou známy také
t
občasnné nálezy po
obytových znaků
z
medvěěda hnědého
o a vlka
obecného.
Obr. 7: Zákres udáávaného výsskytu velký
ých šelem v širším záj
ájmovém úzzemí dle
www.selmyy.cz.

zájmo
ové území
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Obr. 8: Výýskyt předměětů ochrany E
EVL Beskyd
dy a PO Horn
ní Vsacko a zzvláště chrán
něných či
jinak význaamných druh
hů bioty z daatabáze NDO
OP (AOPK ČR 2015a).
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Tab. 1: Komentář k výskytu
v
zvlááště chráněný
ých či jinak významných
ch druhů v zájmovém
území (zdrroj: AOPK ČR
Č 2015a) – zeleně jsou
u označeny předměty EV
VL Beskydy
y, fialově
jsou označeny předmětty ochrany P
PO Horní Vssacko. Kategoorie ohrožení dl
dle vyhlášky 39
95/1992 Sb.
v platném zněění: KO – kriticcky ohrožený, S
SO – silně ohro
ožený, O – ohro
ožený. Kategoriie ohrožení dle Červeného
seznamu: CR
R – kriticky ohro
ožený, EN – ohr
hrožený, VU – zranitelný,
z
NT – téměř ohroženný, LC – málo dotčený.
d

ID
nálezu
1

drruh

dattum

oh
hrožení, pozn
námka

auutor

zdroj

paabourovec
paampeliškový
(L
Lemonia taraxxaci)
vllk obecný (Ca
anis
lup
upus)

16..8.2011

VU
U, 2 jedinci

Luukáš Spitzeer,
Jiř
iří Beneš

30..1.2011

Zuuzana
D
Dluhošová,
RN
RNDr.
Dan
na
B artošová

3

hoolub doupňák
(C
Columba oena
as)

29..5.2006

4

hoolub doupňák
(C
Columba oena
as)

18..6.2012

5

lejjsek malý (Ficcedula
paarva)

18..6.2012

6

šaafrán karpatský
ý
(C
Crocus heuffellianus)
paabourovec
paampeliškový
(L
Lemonia taraxxaci)
střřevlík hrbolatý
ý
(C
Carabus variolus)
střřevlík hrbolatý
ý
(C
Carabus variolus)
střřevlík hrbolatý
ý
(C
Carabus variolus)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
pccháč bělohlavý
ý
(C
Cirsium erioph
horum)
paabourovec
paampeliškový
(L
Lemonia taraxxaci)
m
modrásek
čeernoskvrnný
(M
Maculinea ario
on)
vsstavač mužský
ý
(O
Orchis masculla)
m
mlok
skvrnitý
(SSalamandra
saalamandra)

23..4.2012

KO
O, CR, stop
py dvou
vlk
ků pozorovalaa Zuzana
Dlluhošová, vlččí hlídky
Hn
nutí Duha, asi
a jeden
km
m za prvními domy ve
Vrranči
SO
O, VU, 1 samec
ak
kusticky, Válečkova
V
ky
yčera
SO
O, VU, 1 samec
ak
kusticky, Válečkova
V
ky
yčera
SO
O, VU, 1 samec
ak
kusticky, Válečkova
V
Ky
yčera
SO
O, CR, 2 jedin
nci

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012a)
Bartošováá
(2010)

16..8.2011

2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

K
Křenek Daniel

Křenek (22008)

K
Křenek Daniel

Křenek (22012)

K
Křenek Daniel

Křenek (22012)

Jiř
iří Kokeš

Kokeš (2012)

VU
U, 1 jedinec

Luukáš Spitzeer,
Jiř
iří Beneš

1.44.2007 –
30..6.2007
1.88.2006 –
31..10.2006
15..11.2006

SO
O, VU, 4 jedin
nci

Luukáš Spitzer

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012a)
Spitzer (22007)

SO
O, VU, 3 jedin
nci

Luukáš Spitzer

Spitzer (22007)

SO
O, VU, 8 jedin
nců

Luukáš Spitzer

Spitzer (22007)

14..5.2011

Luukáš Spitzer

Spitzer (22011)

M
Martin Kočí

Kočí (20111)

16..8.2011

KO
O, CR, 1 poletující
p
jed
dinec
zřejm
mě
při
miigraci
VU
U, v biotopu
u T1.10,
po
okryvnost +
VU
U, 2 jedinci

Luukáš Spitzeer,
Jiř
iří Beneš

27..7.2011

KO
O, CR, 1 jedin
nec

Luukáš Spitzer

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012a)
Spitzer (22011)

11..6.2010

SO
O,
7
kv
vetoucích
jed
dinců
SO
O,VU, 1 jedinec

Jaan Pavelka

Pavelka (2010)
(

Jaan Pavelka

Pavelka (2010)
(

11..8.2011

11..6.2010
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Tab. 1: pokkračování
ID
nálezu
17

drruh

dattum

oh
hrožení, pozn
námka

auutor

zdroj

jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)

27..5.2012

Luukáš Spitzer

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012b)

18

mlok skvrnitý
m
(SSalamandra
saalamandra)
paabourovec
paampeliškový
(L
Lemonia taraxxaci)
ještěrka živorod
dá
(Z
Zootoca vivipa
ara)
baatolec duhový
ý
(A
Apatura iris)

16..12.2008

KO
O, CR, 1 jedinec,
prravděpodobně
zálet
nááhodný
z vrcholové
v
pop
pulace
SO
O, VU, 1 jedin
nec

M
Milan Škrott

Škrott (20008)

16..8.2011

VU
U, 1 jedinec

Luukáš Spitzeer,
Jiř
iří Beneš

15..4.2009

SO
O, NT, louka

Peetr Chytil

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012a)
Chytil (20009)

17..8.2011

O,, 1 jedinec, relativní
ab
bundance 1

Luukáš Spitzer

27..5.2012

KO
O, CR, 1 jedin
nec

Luukáš Spitzer

30..4.2009

SO
O, NT, 2 jedin
nci

M
Milan Škrott

15..11.2006

SO
O, VU, 1 jedin
nec

Luukáš Spitzer

1.44.2007 –
30..6.2007
1.88.2006 –
31..10.2006
27..5.2012

SO
O, VU, 3 jedin
nci

Luukáš Spitzer

Kolektiv autorů
(2006)
Spitzer (22007)

SO
O, VU, 1 jedin
nec

Luukáš Spitzer

Spitzer (22007)

KO
O, CR, 1 jedin
nec

Luukáš Spitzer

KO
O, CR, 10 jedinců,
sv
vahy
silnicce
na
Ko
ohútku
KO
O, CR, 12 jedinců,
ru
uderál
a
louka
vy
yplňující prosstor mezi
serpentinami stoupající
s
ou
asfaltovou cesto
VU
U, 2 jedinci, relativní
ab
bundance 2

Luukáš Spitzer

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012b)
Spitzer (22011)

Luukáš Spitzer

Spitzer (22010)

Jiř
iří
Skalaa,
Luukáš Spitzer

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012a)
Popelářovvá
(2011)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
ještěrka živorod
dá
(Z
Zootoca vivipa
ara)
střřevlík hrbolatý
ý
(C
Carabus variolus)
střřevlík hrbolatý
ý
(C
Carabus variolus)
střřevlík hrbolatý
ý
(C
Carabus variolus)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)

14..5.2011
4.66.2010

30

sooumračník čárrkovaný
(H
Hesperia comm
ma)

29..7.2006

31

prrstnatec májov
vý
(D
Dactylorhiza majalis
m
suubsp. majalis)
vrrbovka tmavá
(E
Epilobium obsscurum)
peerleťovec macceškový
(A
Argynnis niobee)

1.99.2011

prrstnatec bezov
vý
(D
Dactylorhiza
saambucina)

32
33

1.99.2011

O,, VU, 100 jedinců,
mo
okřad ve spo
odní části
sjeezdovky
VU
U, relativní po
očet 1

7.77.2006

EN
N, 10 jedinců

1.44.2007 –
31..5.2007

O, EN, 22 jediinců
SO

M
Maria
Poopelářová
M
Maria
Poopelářová
Jiř
iří
Skalaa,
Luukáš Spitzer
K
Kristýna
H
Hajduchová

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012a)
Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012b)
Škrott (20009)

Popelářovvá
(2011)
Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012a)
Hajduchoová
(2009)
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Tab. 1: pokkračování
ID
nálezu
34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44
45
46

drruh

dattum

oh
hrožení, pozn
námka

auutor

zdroj

prrstnatec bezov
vý
(D
Dactylorhiza
saambucina)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
m
měsíčnice
vytrv
valá
(L
Lunaria rediviiva)

7.55.2007

SO
O, EN, 218 jed
dinců

K
Kristýna
H
Hajduchová

Hajduchoová
(2009)

27..5.2012

KO
O, CR, 1 jedin
nec

M
Marek Fišer

4.66.2010

Luukáš Spitzer

27..5.2012

KO
O, CR, 20 jedinců,
užžívaná sjezd
dovka s
vlekem
KO
O, CR, 5 jedin
nců

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012a)
Spitzer (22010)

30..5.2014

KO
O, CR, 2 jedin
nci

Luukáš Spitzer

15..4.2009

O,, NT, prostor mezi
okrajem
ceestou
a
sm
mrkového lesa
O,, VU, relativn
ně hojně,
k severu
s
ukloněná
u
hřřebenová louka
SO
O, CR, 9 jedinců,
k severu
s
ukloněná
u
hřřebenová louka
SO
O, CR, 500 jedinců,
k severu
s
ukloněná
u
hřřebenová louka
O,, NT, relativn
ně hojně,
k severu
s
ukloněná
u
hřřebenová louka

Peetr chytil

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012b)
Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012b)
Chytil (20009)

Peetr chytil

Chytil (20009)

Peetr chytil

Chytil (20009)

Peetr chytil

Chytil (20009)

Peetr chytil

Chytil (20009)

O,, VU, relativn
ně hojně,
k severu
s
ukloněná
u
hřřebenová louka
KO
O,
CR,
desítky
jed
dinců

Peetr chytil

Chytil (20009)

Jiř
iří Pavelka

Pavelka (2013)
(

21..5.2009

EN
N, desítky jedinců

Jiř
iří Pavelka

Pavelka (2013)
(

13..5.2011

Jaan
Šerek
k,
M
Martin Šerek
Jaan
Šerek
k,
M
Martin Šerek

Křenek (22012)

14..5.2011

SO
O, NT, 1 samec
ak
kusticky
SO
O, NT, 1 samec
vizzuálně
při
sběru
po
otravy, Stolečn
ný vrch
KO
O, CR, 1 jedin
nec

Luukáš Spitzer

Spitzer (22011)

15..5.2009

KO
O, VU, 1 jedin
nec

Jaan
Růžičkaa,
V
Václav John

Zicha et
e
(2010)

snněženka podsn
něžník
(G
Galanthus niva
alis)

15..4.2009

šaafrán karpatský
ý
(C
Crocus heuffellianus)

15..4.2009

šaafrán karpatský
ý
(C
Crocus heuffellianus)

15..4.2009

kýýchavice bílá
loobelova (Verattrum
allbum subsp.
loobelianum)
snněženka podsn
něžník
(G
Galanthus niva
alis)

15..4.2009

jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
hnnědásek kostk
kovaný
(M
Melitaea cinxia)
křřepelka polní
(C
Coturnix coturrnix)
strrakapoud bělo
ohřbetý
(D
Dendrocopos
leucotos)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
zm
mije obecná (V
Vipera
beerus)

21..5.2009

15..4.2009

13..5.2011

Luukáš Spitzer

Křenek (22012)
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Tab. 1: pokkračování
ID
nálezu
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
A
B

C

drruh

dattum

oh
hrožení, pozn
námka

auutor

zdroj

lillie zlatohlavá (Lilium
mortagon)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
ještěrka živorod
dá
(Z
Zootoca vivipa
ara)
ještěrka živorod
dá
(Z
Zootoca vivipa
ara)
chhřástal polní (C
Crex
crrex)
ohhniváček černočerný
(L
Lycaena dispar)

15..4.2009

Peetr chytil

Chytil (20009)

14..5.2011

O,, NT, po lev
vé straně
ceesty Kohútka-P
Portáš
KO
O, CR, 2 jedin
nci

Luukáš Spitzer

Spitzer (22011)

15..4.2009

SO
O, NT

Peetr chytil

Chytil (20009)

15..4.2009

SO
O, NT

Peetr chytil

Chytil (20009)

22..6.2011

SO
O, VU, 1 sameec

Křenek (22011)

15..8.2013

SO
O, 1 jedinec

Leeona
M
Machalová
Liibor Fiala

4.66.2010

KO
O, CR, 1 jedin
nec

Luukáš Spitzer

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012b)
Spitzer (22010)

30..4.2009

M
Milan Škrott

Škrott (20009)

22..6.2008

O,, NT, 1 jedin
nec, starý
baazén
KO
O, CR, 5 jedin
nců

Luukáš Spitzer

27..5.2012

KO
O, CR, 1 jedin
nec

Luukáš Spitzer

16..9.2011

M
Martin Kočí

11..8.2011

VU
U, v biotopu
u T1.3,
po
okryvnost +
O,, VU, pokryvn
nost +

Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012b)
Entomoloogický
ústav AV
A
CR
(2012b)
Kočí (20111)

M
Martin Kočí

Kočí (20111)

10..8.2011

VU
U, pokryvnostt +

M
Martin Kočí

Kočí (20111)

jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
roopucha obecnáá (Bufo
buufo)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
jaasoň dymnivko
ový
(P
Parnassius
mnemosyne)
pccháč bělohlavý
ý
(C
Cirsium erioph
horum)
kýýchavice bílá
loobelova (Verattrum
allbum subsp.
loobelianum)
prrasetník plamaatý
(H
Hypochaeris
maculata)

Dle sděělení pracov
vníků Správyy CHKO Beskydy patřří luční poroosty na Javo
ornickém
hřebeni meezi velice hodnotné – proo jejich botan
nickou a entomologickouu cennost je na jejich
obhospodařřování posk
kytován přísppěvek z Programu péče o krajinu. V lučních porostech
p
Javornickéhho hřebene se
s dle jejich vyjádření vyskytují
v
min
nimálně čtyři
ři luční druhy
y vyšších
cévnatých rostlin řazen
né dle Vyhllášky 395/19
992 Sb. v pllatném zněníí do kategorrie „silně
ohrožený druh“:
d
šafráán karpatskýý (Crocus heuffelianus),
h
, hlavinka hhorská (Trausteinera
globosa), prstnatce
p
beezový (Dacty
tylorhiza sam
mbucina) – stovky rosttlin, vstavačč mužský
(Orchis mascula) – desítky
d
rostllin. Devět druhů
d
rostlin
n v kategorrii „ohrožen
ný druh“:
prstnatec májový (D
Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův
F
(Daactylorhiza fuchsii),
pětiprstka žežulník (G
Gymnadeniaa conopsea)), sněženka předjarní (Galanthus nivalis),
kýchavice bílá Lobelo
ova (Veratruum album subsp.
s
lobellianum), liliee zlatohlaváá (Lilium
martagon),, vemeník dv
voulistý (Pla tanthera bifo
folia), měsíčn
nice vytrvalá (Lunaria rediviva), a
vratička měsíční
m
(Botry
rychium lunaaria). Dále se
s v porostecch vyskytujee také řada vzácných
v
(dle Červenného seznam
mu, Grulich 22012) a fytog
geograficky významných
v
h a druhů rosstlin, jako
zvonek okkrouhlolistý (Campanulaa rotundifollia), mochnaa zlatá (Pottentilla aureea) (C3),
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jestřábník oranžový (H
Hieracium auurantiacum) (C3), škard
da ukousnutáá (Crepis pra
aemorsa)
(C2) a dalšší (Popelářov
vá in verb.).
K nejvzzácnějším dru
uhům patří nnejvětší popu
ulace kriticky
y ohroženéhoo šafránu karrpatského
(Crocus heeuffelianus) v Beskydechh (jedna ze třří lokalit v ČR!)
Č
a populaace kriticky ohrožené
chrpy javoornické (měk
kké) (Centauurea montana
a subsp. mollis), která j e jedinou po
opulací v
rámci ČR (!)
( a jedinou
u fertilní (a teedy životascchopnou) pop
pulací v rám
mci České i Slovenské
S
strany Javoornického hřřebene. V beezlesích částtech javornicckého hřebeene se vysky
ytuje také
jediná popuulace jasoně dymnivkovéého (Parnasssius mnemosyyne) v CHKO
KO Beskydy – kriticky
ohroženéhoo druhu (dle Vyhlášky 3995/1992 Sb.) a evropsky
y ohroženéhoo druhu (dle směrnice
92/43/EHS
S) (Popelářov
vá in verb.).
Všechnyy varianty z ÚS Kohútkka navrhujícíí výstavbu nových přeprravních zařízzení, tedy
var. č. 1, 2 a 3 zasahují do segmentůů mezofilnícch ovsíkovýcch luk (příroddní stanoviště 6510) a
květnatýchh bučin (příro
odní stanovi ště 9130), které
k
jsou přeedmětem ochhrany EVL Beskydy.
B
Některé vaarianty (konkrétně var. č. 1 a 3) navíc
n
zasahu
ují do segmeentu smilkových luk
(prioritní přírodní
p
stano
oviště 6230* ), které jsou také předměětem ochranyy EVL Besky
ydy – viz
následující mapa a tabu
ulka s bližší identifikací dotčených segmentů
s
přřírodních bio
otopů. Do
segmentu ovsíkových
o
luk
l zasahuje i plocha nav
vrženého zácchytného parrkoviště, kterré má být
mimo výšee uvedené vaarianty využžito i v přípaadě zaveden
ní skibusové linky ze zááchytného
parkoviště u točny.
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Obr. 9: Kolize
K
trasováání navrženýých variant se
s segmenty
y přírodních biotopů (podkladová
data: AOPK
K ČR 2015b).
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Tab. 2: Popis
P
segmentů přírodníích biotopů v zájmovém
m území dootčených nav
vrženými
variantami studie (zdroj
oj: AOPK ČR
R 2015b) – zeleně jsou ozznačeny předdměty EVL Beskydy.
B
Vysvětlivky: RB – reprezen
ntativnost, DG – degradace, RH
R – regionálníí hodnocení, SFF – hodnocení struktury a
funkce.

číslo
segmentu

biotop

popis
mozaiky

1

moz.

T2.3B (20 %
%)

typ
přírodního
stanovišště
6230*

T1.3 (80%)

-

T2.3B (20 %
%)

6230*

T1.3 (70 %)

-

2

moz.

kvalitta biotopu

poznámka

RB-V, DG-1, RH4, SF--MP
RB-P – T1.2,
T2.3B
B,
DG-2,
RH-4,, SF-MP
RB-P – T1.1, DG1, RH-4, SF-MP

sečeno

RB-P – T1.1,
T1.2, DG-1, RH4, SF--MP
RB-P – T1.2, DG1, RH-4, SF-MP

3

T1.1

X12 (10 %)
-

6510

4
5
6

L5.1
L5.1
moz.

L5.1 (30 %)

9130
9130
9130

repr. B,
B zach. A
repr. C,
C zach. C
RB-V, DG-2, RH4, SF--MP

7
8

L5.1
L5.1

X10 (20 %)
X9A (50 %)
-

9130
9130

9

T1.1

-

6510

repr. C,
C zach. C
RB-V, DG-1, RH4, SF--MP
repr. B,
B zach. A

10

T1.1

-

6510

11

L5.1

-

9130

12

T1.1

-

6510

repr. A,
A zach. A

13

T1.1

-

6510

14

T1.1

-

6510

15

moz.

T1.3 (98 %)

-

T1.10 (2 %)

-

RB-V, DG-1, RH4, SF--P
RB-V, DG-2, RH4, SF--P
RB-P – T1.1, DG2, RH-4, SF-MP
RB-V, DG-2, RH4, SF--MP

RB-V, DG-1, RH4, SF--P
RB-V, DG-2, RH4, SF--MP

sečeno,
v zimě
využíváno
jako
sjezdovka
krátkostébelná
vegetace naa konvex.
tvarech teréénu
sečeno,
dříve
nyní
pastviny,
sjezdovka
křoviny
sečeno, sjezdovka,
s
louka
ovsíková
s horskými prvky
kmenovina,, vysoký
podíl smrrku, část
porostu vyk
kácena
kmenovina,,
místy
inklinuje k L5.4 a L4
místy
náznaky
přechodu k T2.3B
pravidelně sečeno
s
stejnověká
kmenovina,,
větší
příměs smrrku, místy
hojně
jedle,
kapradiny
výskyt
vemeníku
dvoulistého
o
(Platantherra bifolia)
pravidelně sečeno,
občas pasen
no
sečeno, mullčováno
extenzivně paseno,
nepravideln
ně sečeno
maloplošně
Juncetum efffusi
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Tab. 2: pokkračování
číslo
segmentu

biotop

popis
mozaiky

16

moz.

T1.1 (90 %)

typ
přírodního
stanovišště
6510

17
18
19
20
21

L5.1
L5.1
L5.1
L5.1
T1.1

X1 (10 %)
-

9130
9130
9130
9130
6510

kvalitta biotopu

poznámk
ka

RB-V, DG-1, RH
H4, SF--MP
repr. A,
A zach. A
repr. A,
A zach. A
repr. A,
A zach. A
repr. A,
A zach. A
repr. B,
B zach. A

nepravideelně
sečené porosty
místy
přechod
k T2.3B

Níže je prezentován
n bližší popiss jednotlivýcch variant a jejich
j
případdné střety s výskytem
v
předmětů ochrany
o
lok
kalit soustavyy Natura 20
000 či dalších významnných druhů rostlin a
živočichů. Podrobné výsledky
v
annalýzy střetů
ů jednotlivý
ých variant s dalšími ho
odnotami
životního jsou
j
k dispozzici v odbornném posouzení možného
o vlivu územ
mní studie na
n životní
prostředí a veřejné zdraaví (viz Banaaš 2015).
ým navržen
ným variantá
ám ve vztah
hu k předměětům ochran
ny
Komentářř k jednotlivý
lokalit Nattura 2000:
Varianta 1.
1 červená – dle ÚPNSÚ
Ú Nový Hrozeenkov
Tato varrianta zahrnu
uje výstavbuu lanové dráh
hy s přestupn
ní stanicí a jeddné parkovací plochy
u stávající točny autob
busu. Realizaace tohoto přřepravního zařízení
z
předdpokládá zřízzení nové
sjezdovky v horní částii svahu. Dolnní část svahu
u (od stávající vodní náddrže pro zasn
něžování)
slouží v příípadě dostateečné sněhovvé pokrývky už
u v současn
nosti ke sjezddu lyžařů naa stávající
parkoviště v údolí Vranča.
V
Tatto varianta počítá v případě
p
celéé sjezdové dráhy i
s vybudovááním zasněžo
ovacích nádrrží v dolní čáásti svahu v blízkosti
b
točnny Vranča.
Základnní podoba plochy je převzata zee ZÚR Zlíínského kraj
aje (koridor veřejně
prospěšnýcch staveb DT01) a z úzzemní studiee Rekreační oblast Vsettínská Bečv
va (oblast
NH10). Kooridor lanovéé dráhy byl ddále v této po
odobě převzaat do rozpraccovaného ÚP
P městyse
Nový Hrozzenkov. Sprááva CHKO B
Beskydy ve sv
vém stanovissku k návrhuu ÚP (č.j. 534
40/BE/09
ze dne 14.112.2009) vyjádřila s toutoo variantou nesouhlas
n
z důvodu
d
zásaahu do I. zón
ny CHKO
Beskydy, trrasy NRBK K 147, zásahhu do region
nální biocentrra Stolečný. V
Ve stanovisk
ku je dále
upozorněnoo, že trasa zaasahuje do jáádrové zóny PO Beskydy
y a v místě jeejí trasy a navrhované
horní stanicce se vyskytu
ují zvláště chhráněné druh
hy rostlin a žiivočichů.
V prostooru navrženéého parkovišště se z částii nachází exttenzivní polee – biotop X3,
X z části
kvalitní mezofilní
m
ov
vsíková loukka (přírodníí stanoviště 6510- přeedmět ochraany EVL
Beskydy) – viz segmeent 14 na O
Obr. 9 a v Tab.
T
2. Seveerní část parrkoviště zassahuje do
mozaiky biotopů T1.3 a T1.10 – viz segmentt 15 na Obr. 9 a v Tab.. 2. Realizacce tohoto
parkoviště by si vyžádaala zábor ccaa 0,09 ha stan
noviště 6510 - předmětu oochrany EVL
L.
Téměř celá severní polovina trrasy, včetně plochy doln
ní stanice see nachází v segmentu
s
kvalitní ovvsíkové louky
y (přírodní sstanoviště 65
510 – předm
mět ochrany E
EVL Beskyd
dy) – viz
segment 133 na Obr. 9 a v Tab. 2. P
Přesný záborr tohoto stano
oviště pro výýstavbu lano
ové dráhy
bohužel neelze přesně kvantifikovat
k
t (zábor lze očekávat zejjména v mísstě výstavby nosných
sloupů). Lzze očekávat zábor
z
řádověě v desítkách
h m2.
V okolí navržené přestupní sstanice se nachází
n
porost květnatýých bučin (přírodní
stanoviště 9130
9
– předm
mět ochranyy EVL Besky
ydy). Dále naavržená trasaa pokračuje rozsáhlou
r
smrkovou monokulturrou (biotop X9A), na níž navazu
uje kmenoviina květnatéé bučiny
(přírodní sttanoviště 913
30 – předměět ochrany EV
VL Beskydy
y) – viz segm
ment 7 a 8 naa Obr. 9 a
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v Tab. 2. Závěrečná
Z
čáást lanové ddráhy a její horní
h
stanicee se nacházíí v lučních porostech
p
s podílem smilkových luk – biotoop T2.3B (prioritní příro
odní stanoviiště 6230* - předmět
ochrany EV
VL Beskydy)).
Navrženná sjezdová trať procházzí shodnými segmenty biotopů
b
jako lanová dráh
ha, v jižní
(vrcholové) části pom
měrně rozsáhhle zasahujee do plochy
y vegetační mozaiky s podílem
smilkovýchh luk – biotop T2.3B (priioritní stanov
viště 6230* - předmět ochhrany EVL Beskydy)
B
– viz segm
ment 1 na Obrr. 9 a v Tab. 2. Tato ploccha luk je pro
o sjezdové lyyžování využžívána již
v současnoosti. Jedná se o velice hoddnotný luční porost ve vrcholové částti hřebene s výskytem
v
řady vzácnných a chrán
něných druhůů rostlin a živočichů
ž
– viz kap. 2.22.2. Pro botaanickou a
entomologiickou cennost porostů luuk na javorn
nickém hřebeeni je na jejjich obhospo
odařování
poskytovánn příspěvek z Programu ppéče o krajin
nu. K nejvzáácnějším druuhům vyskytujícím se
na dotčeném
m lučním po
orostu patří nnejvětší popu
ulace kriticky
y ohroženéhoo šafránu karrpatského
(Crocus heeuffelianus) v Beskydechh (jedna ze třří lokalit v ČR!)
Č
a populaace kriticky ohrožené
chrpy javoornické (měk
kké) (Centauurea montana
a subsp. mollis), která j e jedinou po
opulací v
rámci ČR (!)
( a jedinou
u fertilní (a teedy životascchopnou) pop
pulací v rám
mci České i Slovenské
S
strany Javoornického hřřebene. V beezlesích částtech javornicckého hřebeene se vysky
ytuje také
jediná popuulace jasoně dymnivkovéého (Parnasssius mnemosyyne) v CHKO
KO Beskydy – kriticky
ohroženéhoo druhu (dle Vyhlášky 3995/1992 Sb.) a evropsky
y ohroženéhoo druhu (dle směrnice
92/43/EHS
S).Trasa nav
vržené lanovvé dráhy protíná
p
vymezený nadreegionální biokoridor
Makyta – hranice
h
ČR a dálkový m
migrační korridor velkých
h savců, kterrý prochází severním
úbočím hraaničního hřeb
bene. Podle ppodkladů Sp
právy CHKO Beskydy, reesp. AOPK ČR
Č je osa
významnéhho migračníh
ho koridoru posunuta severně po svahu
s
pod ddolní část sttávajícího
areálu Kohhútka a ploch
ha navržené lanové dráh
hy kříží tento
o koridor v rrámci jeho vymezené
v
ochranné zóny
z
na obě strany – ochhranná zóna DMK je staanovena na 2250 m na ob
bě strany.
Z území je udáván prav
videlný výskkyt rysa ostro
ovida a občaasná migracee medvěda hnědého
h
a
vlka obecnného, jež jsou
u předmětem
m ochrany EV
VL Beskydy. Z údolí Vran
anči a jejich přítoků
p
je
udáván výsskyt střevlík
ka hrbolatéhoo (Carabus variolus), ktterý je předm
mětem ochraany EVL
Beskydy. Lokálně (naa vhodnýchh biotopech)) nelze vylo
oučit výskyt
yt kuňky žlu
utobřiché
(Bombina variegata)
v
a čolka karpaatského (Tritu
urus montan
ndoni), jež jsoou předměty
y ochrany
EVL Beskkydy. Výsk
kyt ostatnícch předměttů EVL Beskydy v ddotčeném území
ú
se
nepředpoklládá.
Z lučnícch porostů v dotčeném území je ud
dáván výsky
yt chřástala ppolního (Crrex crex),
který je přředmětem occhrany PO H
Horní Vsack
ko. Z širšího okolí navržžené lanové dráhy je
udáván výýskyt dalších
h předmětů ochrany PO
O Horní Vsaacko - jeřábbka lesního (Bonasa
bonasia), čápa
č
černého
o (Ciconia niigra), strakaapouda běloh
hřbetého (Deendrocopos leucotos),
l
datlíka třííprstého (Piicoides trida
dactylus) a lejska malého (Ficeduula parva). Výskyt
strakapoudda bělohřbetéého (Dendroocopos leucotos) je udááván i přím
mo z řešeného území.
Výskyt dallšího předměětu ochrany P
PO Horní Vsacko
V
v dotččeném území
mí - ťuhýka obecného
o
(Lanius colllurio) není recentně
r
udáv
áván ani není pravděpodobný.
Tato varianta bylaa v minulossti několikráát hodnocen
na v rámci SEA a naaturových
hodnocení,, konkrétně v rámci hoddnocení ZÚR
R Zlínského kraje, územ
mní studie Rekreační
R
oblast Vsettínská Bečvaa a v rámci hoodnocení ÚP
P Nový Hrozzenkov.
V naturovém hodno
ocení ZÚR Zlínského kraje
k
(Machaar 2008) byylo k návrho
ové ploše
konstatovánno, že realizzace koridoruu VPS DT 01
0 by měla mírně
m
nepřízznivý vliv naa přírodní
stanoviště 6510, dále upozorňuje
u
nna ovlivněníí stanoviště 9130, který by měl být dle jeho
doporučeníí eliminováán v rámci projektováání stavby. Z důvodu zvýšeného pohybu
návštěvníkůů souvisejícíího s provozzem lanovky lze dle autora očekávat rušení velký
ých šelem
(především
m rysa) a konstatuje mírněě negativní ovlivnění
o
velk
kých šelem.
Do SEA
A hodnocení ZÚR Zlínskkého kraje (E
Ekotoxa s.r.o. 2008) jsou převzaty záv
věry výše
zmíněnéhoo naturového hodnocení, dále je upozzorněno na záásah koridoru
ru do I., II. a III. zóny
CHKO Besskydy a NRB
BK K 174, ddále je zde zm
miňován očeekávaný negaativní vliv zv
výšeného
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pohybu ossob v okolníích porostecch a hluku při výstavbě zařízení. Autorem ciitovaného
hodnocení je doporučeeno zajistit, aby záměr nezasahoval do I. zónyy CHKO Beeskydy a
zároveň, abby byly co neejvíce omezeeny zásahy do
d II. zóny. V opačném ppřípadě upozo
orňuje na
nutnost uddělení výjimk
ky z ochranýých podmínek CHKO. V závěru hoodnocení je vyjádřen
nesouhlas s vybudován
ním lanové dráhy v nav
vrhované traase (zásah ddo I. zóny CHKO)
C
a
v dalším stuupni přípravy zajistit odppovídající occhranu dotčen
ných složek ppřírody a kraajiny.
V naturovém hodno
ocení územnní studie Reekreační oblast Vsetínskká Bečva (M
Macháček
2013a) byl záměr výsstavby lanovvé dráhy ho
odnocen zároveň s vym
mezenými sjeezdovými
dráhami (ccelé jako náv
vrhová plochha NH1 – viz
v Obr. 10)), která bylaa dále členěn
na v dílčí
plochy NH
H1-NH11. Prro tento zám
měr rozšířený
ý o sjezdovéé tratě byl kkonstatován negativní
vliv na někkolik předmětů ochrany E
EVL Beskydy a PO Horn
ní Vsacko. K
Konkrétně se jednalo
j
o
mírně negaativní vliv (--1) na příroddní stanovištěě 6230, 6510
0, 9110 a 91130, dále na střevlíka
hrbolatého,, čolka karpaatského, kuňk
ňku žlutobřich
hou, datlíka tříprstého, leejska malého
o, jeřábka
lesního a chřástala
c
pollního. Význaamně negativní vliv (-2)) byl stanovven u vlka obecného,
o
medvěda hnědého
h
a rysa ostrovidaa a to předev
vším z důvod
du navrženéhho odlesnění na ploše
cca 6 ha, dále
d
na strak
kapouda běloohřbetého. V závěru natu
urového hodnnocení ÚS Rekreační
R
oblast Vseetínská Bečv
va je doporuučeno plchu
u NH1 jako celek povaažovat maxim
málně za
územní rezzervu v dalek
kém výhledu až po vyčerrpání nabídky
y služeb ve sstávajících ly
yžařských
areálech v horní
h
části povodí Vsetínnské Bečvy nad
n soutokem
m se Senicí. D
Do dalšího výhledu
v
ji
citované hodnocení
h
doporučuje
d
nnadále nepo
okládat za aktivní
a
rozvvojovou (náávrhovou)
plochu. Z tohoto
t
důvodu doporuči l autor hodn
nocení i vym
mezený koriddor veřejně prospěšné
p
stavby DT
T01 z hledisska řešení nnáplně těchto
o VPS posu
uzovat do ddalšího výhledu jako
problémovýý (chybí zastavitelné plochy s funkcí
f
dopravní infrasttruktury pro
o zázemí
přepravního zařízení, kolize
k
s kvallitními přírod
dními biotop
py, problemaatika zonace CHKO).
V tomto smyslu
s
apelu
uje v rámcii další aktu
ualizace ZÚR
R Zlínskéhoo kraje na vypuštění
v
koridoru VPS
V
DT01 z důvodu jehho potenciállně významn
ného (a kum
mulativního) vlivu na
EVL Beskyydy, poněvadž případná realizace lan
novky bude neustále gennerovat požadavky na
vyvolané investice
i
a doprovodné rekreační aktivity
a
z důvodu odstrranění samo
oúčelnosti
přepravního zařízení.
V SEA hodnocení ÚS
Ú Rekreačnní oblast Vseetínská Bečva (Macháčekk 2013b) je pro
p celou
plochu NH
H1 konstatov
ván významnný negativní vliv na půd
du, biotu včeetně dřevin, ÚSES a
VKP, krajiinný ráz a lokality Naturra 2000. Mírn
ně negativní vliv je konsstatován na ovzduší
o
a
obyvatelstvvo a veřejn
né zdraví a vody. V záávěru SEA hodnocení je uvedeno
o shodné
doporučeníí jako v natu
urovém hodnnocení územ
mní studie Reekreační obllast Vsetínsk
ká Bečva,
tedy nereallizovat ploch
hu NH1.
V naturovém hodnocení rozprracovaného ÚP Nový Hrozenkov (Dohnal 20
013) byl
konstatovánn mírně negaativní vliv pllochy navržeené výstavby
y lanové dráhhy (NH-347)) na velké
šelmy, střevlíka hrbolatého, kuňk
ňku žlutobřicchou, přírod
dní stanovišště 6510 a přírodní
stanoviště 9130, dále na
n jeřábka llesního, chřáástala polníh
ho, čápa čern
rného, lejskaa malého,
strakapoudda bělohřbetéého a ťuhýkaa obecného. Autor doporučuje posouudit vliv kon
nkrétního
záměru na lokality sou
ustavy 20000 v rámci prrocesu EIA. Naturové pposouzení (d
dle § 45i
1
Sb. o ochraně ppřírody a kraajiny) případn
ného konkrét
étního záměru
u v rámci
zákona č. 114/1992
procesu EIA se dle autora musíí zaměřit zejména na vyhodnocenní ovlivnění územně
dotčených stanovišť (6
6510, 9130) a v místě či okolí doložžených druhůů (zejm. rys ostrovid,
vlk obecnýý, medvěd hnědý
h
a chřřástal polní, dále čáp čeerný, jeřábekk lesní, lejsek malý,
strakapoudd bělohřbetý,, ťuhýk obeecný, střevlík
k hrbolatý a kuňka žluutobřichá). V obecné
rovině by se
s mělo max
ximálně jednnat o přeprav
vní či pouze přibližovacíí lanovku-vlek, jehož
realizace anni provoz seb
bou nenesouu žádné významnější zásaahy do územnně dotčených
h biotopů
(minimum terénních úp
prav a záborůů biotopů, po
ouze omezen
ný denní provvoz atd.). V ideálním
případě, vzzhledem k neemalým střettům s cíli och
hrany EVL i PO, by návrrhová plochaa lanovky
měla být v příští aktualizaci ZÚR zccela vyloučeena.
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V SEA hodnocení ÚP
Ú Nový Hrrozenkov (L
Löw a spol. s r.o. 2013) jje konstatov
ván mírně
negativní vliv
v na půdu
u, odtokové poměry, zo
onaci CHKO
O, lokality N
Natura 2000, VKP ze
zákona, biiotopy, ÚSE
ES a krajinnný ráz. V závěru autor SEA hoodnocení do
oporučuje
navrhovanýý záměr na ploše
p
347 vylloučit z územ
mního plánu Nový
N
Hrozennkov.
Obr. 10: Podoba
P
ploch
hy NH1 navvržené v rám
mci dříve hod
dnocené Územ
mní studie Rekreační
R
oblast Vsettínská Bečvaa.

2 fialová – Přibližovací
P
llanovka
Varianta 2.
Tato vaarianta zahrnu
uje výstavbuu lanové dráh
hy a jedné parkovací ploochy u stávajjící točny
autobusu. Tato varian
nta navrhujee výstavbu přibližovací lanové drááhy, jež by vyústila
v blízkosti dolní stanicee stávající čtyyřsedačky.
V prostooru navrženéého parkovišště se z částii nachází exttenzivní polee – biotop X3,
X z části
kvalitní meezofilní ovsík
ková louka ((stanoviště 6510
6
- předm
mět ochrany EVL Beskydy) – viz
segment 144 na Obr. 9 a v Tab. 2. Seeverní část paarkoviště zassahuje do moozaiky biotop
pů T1.3 a
T1.10 – viiz segment 15
1 na Obr. 9 a v Tab. 2. Realizace tohoto parkooviště by si vyžádala
zábor cca 0,09
0
ha stano
oviště 6510 - předmětu occhrany EVL..
Spodní počátek traasy, včetně plochy dollní stanice se nachází v segmentu
u kvalitní
ovsíkové loouky (stanov
viště 6510 – ppředmět ochrrany EVL Beskydy) – viiz segment 13 na Obr.
9 a v Tab. 2.
2 Přesný záb
bor tohoto sttanoviště pro
o výstavbu laanové dráhy bohužel nelzze přesně
kvantifikovvat (zábor lze očekávat zzejména v místě
m
výstavby nosných ssloupů). Lze očekávat
zábor řádovvě v desítkácch m2.
Trasa laanové dráhy dále procházzí lesními po
orosty tvořený
ými pásy kul
ulturních smrčin, které
jsou střídánny pásy kvěětnatých buččin – přírodn
ní stanovištěě 9130 – přředmět ochraany EVL
Beskydy.
Horní (jižní)
(
konecc lanové drááhy ústí v prostoru
p
mezzofilní ovsíkkové louky (přírodní
stanoviště 6510
6
– předm
mět ochrany EVL Beskyd
dy).
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Trasa navržené
n
lano
ové dráhy pprotíná nadreegionální bio
okoridor Mak
akyta – hraniice ČR a
dálkový migrační
m
korridor velkýcch savců, ktterý procházzí severním
m úbočím hrraničního
hřebene. Podle
P
podklaadů Správy CHKO Beskydy, resp. AOPK ČR je osa výzznamného
migračníhoo koridoru po
osunuta seveerně po svahu pod dolní část stávajíccího areálu Kohútka
K
a
plocha lanoové dráhy kříží
k
tento kooridor v rám
mci ochrannéé zóny na obbě strany – ochranná
zóna DMK
K je stanoven
na na 250 m na obě stran
ny. Z území je
j udáván prravidelný vý
ýskyt rysa
ostrovida a občasná miigrace medvěěda hnědého
o a vlka obeccného, jež jsoou předměty
y ochrany
EVL Beskyydy. Lokáln
ně (na vhodnných biotopeech) nelze vy
yloučit výskkyt kuňky žlu
utobřiché
(Bombina variegata)
v
a čolka karpaatského (Tritu
urus montan
ndoni), jež jsoou předměty
y ochrany
EVL Beskyydy. Výskyt ostatních přeedmětů EVL
L Beskydy see nepředpokláádá.
Z lučnícch porostů v dotčeném území je ud
dáván výsky
yt chřástala ppolního (Crrex crex),
který je přředmětem occhrany PO H
Horní Vsack
ko. Z širšího okolí navržžené lanové dráhy je
udáván výýskyt dalších
h předmětů ochrany PO
O Horní Vsaacko - jeřábbka lesního (Bonasa
bonasia), čápa
č
černého
o (Ciconia niigra), strakaapouda běloh
hřbetého (Deendrocopos leucotos),
l
datlíka třípprstého (Pico
oides tridacttylus) a lejsk
ka malého (F
Ficedula paarva). Výsky
yt dalšího
předmětu ochrany
o
PO Horní
H
Vsackko v dotčeném
m území - ťu
uhýka obecnného (Lanius collurio)
není recenttně udáván an
ni není pravdděpodobný.
Varianta 3:
3 modrá – Varianta
V
navvržená územn
ní studií Kohútka
Modrá varianta nav
vrhuje kabinnovou lanovk
ku s přepravn
ní kapacitouu 2000 os./h
hod, která
začíná v úddolí Vranča asi 200 m ood stávajícíh
ho parkoviště s točnou ppro autobusy
y. Poté je
napřímo veedena jižním
m směrem louukami a násleedně také lessním porosteem, až nakon
nec vyústí
vrchní stannicí umístěno
ou poblíž chaaty Zlínskýcch klubů. Tatto varianta ppočítá s vybu
udováním
sjezdové dráhy
d
v horníí části svahuu a zasněžov
vacích nádržží v dolní čáásti svahu, v blízkosti
točny Vrannča.
V prostooru navrženéého parkovišště u točny autobusu
a
se z části nacháází extenzivní pole –
biotop X3, z části kvaliitní mezofilnní ovsíková lo
ouky (stanov
viště 6510- ppředmět ochrrany EVL
Beskydy) – viz segmeent 14 na O
Obr. 9 a v Tab.
T
2. Seveerní část parrkoviště zassahuje do
mozaiky biotopů T1.3 a T1.10 – viz segmentt 15 na Obr. 9 a v Tab.. 2. Realizacce tohoto
parkoviště by si vyžádaala zábor ccaa 0,09 ha stan
noviště 6510 - předmětu oochrany EVL
L.
V prostooru navrženého parkovaacího domu, plochy dolní stanice a spodní části lanové
dráhy se naachází segmeent kvalitní oovsíkové lou
uky (stanovišště 6510 – ppředmět ochrrany EVL
Beskydy) – viz segmen
nt 13 na Obr. 9 a v Tab. 2.
2
Horní (jjižní) poloviina lanové ddráhy dále pokračuje
p
rozzsáhlou smrk
rkovou mono
okulturou
(biotop X99A), na níž navazuje kkmenovina květnaté
k
bučiny (stanoviiště 9130 – předmět
ochrany EV
VL Beskydy
y) – viz segm
ment 7 a 8 na
n Obr. 9 a v Tab. 2. Z
Závěrečná část lanové
dráhy a jejjí horní stan
nice se nacháází v ploše lučního
l
poro
ostu s podíleem smilkový
ých luk –
biotop T2.33B (prioritní stanoviště 66230* - předm
mět ochrany EVL Beskyddy). Jedná see o velice
hodnotný luční
l
porost ve vrcholovvé části hřebene s výskyttem řady vzáácných a ch
hráněných
druhů rostllin a živočich
hů – viz kap.. 2.2.2. Pro botanickou
b
a entomologiickou cennosst porostů
luk na javoornickém hřeebeni je na jeejich obhosp
podařování poskytován
p
ppříspěvek z Programu
P
péče o krajjinu. K nejvzzácnějším drruhům vysky
ytujícím se na
n dotčeném
m lučním poro
ostu patří
největší populace kriiticky ohrožženého šafrránu karpatsského (Croccus heuffeliianus) v
Beskydechh (jedna ze tří lokalit v ČR!) a po
opulace kriticky ohrožeené chrpy jaavornické
(měkké) (C
Centaurea montana
m
subssp. mollis), která je jed
dinou populaací v rámci ČR (!) a
jedinou feertilní (a ted
dy životaschhopnou) populací v ráámci České i Slovensk
ké strany
Javornickéhho hřebene. V bezlesíchh částech jav
vornického hřebene
h
se vvyskytuje tak
ké jediná
populace jasoně
j
dymn
nivkového (P
(Parnassius mnemosyne)) v CHKO Beskydy – kriticky
ohroženéhoo druhu (dle Vyhlášky 3995/1992 Sb.) a evropsky
y ohroženéhoo druhu (dle směrnice
92/43/EHS
S).
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Navrženná sjezdová trať procházzí shodnými segmenty biotopů
b
jako lanová dráh
ha, v jižní
(vrcholové) části navícc poměrně roozsáhle zasah
huje do plocchy vegetačnní mozaiky s podílem
smilkovýchh luk – biotop T2.3B (priioritní stanov
viště 6230* - předmět ochhrany EVL Beskydy)
B
– viz segm
ment 1 na Obrr. 9 a v Tab. 2. Tato ploccha luk je pro
o sjezdové lyyžování využžívána již
v současnoosti.
Trasa navržené
n
lano
ové dráhy pprotíná nadreegionální bio
okoridor Mak
akyta – hraniice ČR a
dálkový migrační
m
korridor velkýcch savců, ktterý procházzí severním
m úbočím hrraničního
hřebene. Poodle podklad
dů CHKO Beeskydy je ossa významného migračníhho koridoru posunuta
severně po svahu pod dolní
d
část stáávajícího areáálu Kohútka a plocha lannové dráhy kříží
k
tento
koridor v rámci
r
ochran
nné zóny na obě strany – ochranná zó
óna DMK jee stanovena na
n 250 m
na obě strrany. Z územ
mí je udávánn pravidelný
ý výskyt rysa ostrovidaa a občasná migrace
medvěda hnědého
h
a vlka obecnéhho, jež jsou předmětem ochrany EV
VL Beskydy. Z údolí
Vranči a jeejích přítok je udáván vvýskyt střev
vlíka hrbolatéého (Carabuus variolus),, který je
předmětem
m ochrany EV
VL Beskydy . Lokálně (n
na vhodných biotopech) nnelze vylouččit výskyt
kuňky žlutoobřiché (Bom
mbina varieggata) a čolkaa karpatského
o (Triturus m
montandoni), jež jsou
předměty ochrany EVL
E
Beskyydy. Výskytt ostatních předmětů EVL Besk
kydy se
nepředpoklládá.
Z lučnícch porostů v dotčeném území je ud
dáván výsky
yt chřástala ppolního (Crrex crex),
který je přředmětem occhrany PO H
Horní Vsack
ko. Z širšího okolí navržžené lanové dráhy je
udáván výýskyt dalších
h předmětů ochrany PO
O Horní Vsaacko - jeřábbka lesního (Bonasa
bonasia), čápa
č
černého
o (Ciconia niigra), strakaapouda běloh
hřbetého (Deendrocopos leucotos),
l
datlíka třííprstého (Piicoides trida
dactylus) a lejska malého (Ficeduula parva). Výskyt
strakapoudda bělohřbetéého (Dendroocopos leucotos) je udááván i přím
mo z řešeného území.
Výskyt dallšího předměětu ochrany P
PO Horní Vsacko
V
v dotččeném území
mí - ťuhýka obecného
o
(Lanius colllurio) není recentně
r
udáv
áván ani není pravděpodobný.
Varianta 4:
4 šedá - bezz návrhu přeppravních zaříízení
nžová) – Rekkonstrukce stávající přístu
upové komunnikace
Dílčí variannta 4.1 (oran
Tato vaariant zahrnu
uje úpravu ppovrchu stáv
vající komun
nikace a dallší stavební úpravy přidání svoodidel, rozšíření silnice v obloucích a umístění výhyben.
V okolí stávající komunikace see nachází něk
které segmen
nty přírodnícch biotopů. Vzhledem
V
b využito ppouze stávajíícího tělesa komunikace
k
bez dalších terénních
ke skutečnoosti, že má být
úprav, se záábor přírodn
ních stanovišťť neočekává..
Stávajíccí komunikacce protíná naadregionálníí biokoridor Makyta – hhranice ČR a dálkový
migrační koridor
k
velk
kých savců, který proch
hází severníím úbočím hraničního hřebene.
Z území je udáván prav
videlný výskkyt rysa ostro
ovida a občaasná migracee medvěda hnědého
h
a
vlka obecnného, jež jsou
u předmětem
m ochrany EV
VL Beskydy. V případě rrealizace této
o varianty
se nepředppokládá dotčeení ostatníchh předmětů ochrany
o
EVL
L Beskydy aani předmětů
ů ochrany
PO Horní Vsacko.
V
ná) – Nová ttrasa skibusu
u
Dílčí variannta 4.2 (zelen
Tato vaarianta zahrn
nuje výstavbbu parkovištěě ve dvou variantách
v
(uu stávající to
očny či u
bývalé škooly) a zřízení skibusoové linky, která
k
si vy
yžádá úpravvu povrchu stávající
komunikacce a další sttavební úpraavy - přidán
ní svodidel, rozšíření siilnice v oblloucích a
umístění výýhyben.
V prostooru navrženéého parkovišště u točny autobusu
a
se z části nacháází extenzivní pole –
biotop X3, z části kvaliitní mezofilnní ovsíková lo
ouky (stanov
viště 6510- ppředmět ochrrany EVL
Obr. 9 a v Tab.
T
2. Seveerní část parrkoviště zassahuje do
Beskydy) – viz segmeent 14 na O
mozaiky biotopů T1.3 a T1.10 – viz segmentt 15 na Obr. 9 a v Tab.. 2. Realizacce tohoto
parkoviště by si vyžádaala zábor ccaa 0,09 ha stan
noviště 6510 - předmětu oochrany EVL
L.
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V okolí stávající komunikace see nachází něk
které segmen
nty přírodnícch biotopů. Vzhledem
V
ke skutečnoosti, že má být
b využito ppouze stávajíícího tělesa komunikace
k
bez dalších terénních
úprav, se záábor přírodn
ních stanovišťť neočekává..
Stávajíccí komunikacce protíná naadregionálníí biokoridor Makyta – hhranice ČR a dálkový
migrační koridor
k
velk
kých savců, který proch
hází severníím úbočím hraničního hřebene.
Z území je udáván prav
videlný výskkyt rysa ostro
ovida a občaasná migracee medvěda hnědého
h
a
vlka obecnného, jež jsou
u předmětem
m ochrany EV
VL Beskydy. V případě rrealizace této
o varianty
se nepředppokládá dotčeení ostatníchh předmětů ochrany
o
EVL
L Beskydy aani předmětů
ů ochrany
PO Horní Vsacko.
V

3.2 Ide
entifikace
e dotčen
ných lok
kalit sous
stavy Na
atura 20
000,
resp. předmětů
p
ů ochran
ny a jejic
ch chara
akteristikka
Celé záájmové úzeemí se nachhází v evro
opsky význ
namné lokallitě (EVL) Beskydy
(CZ08135116) a ptačí oblasti
o
Hornní Vsacko (C
CZ0721023) – viz Obr. 11. Z tohoto
o důvodu
byla podroobná pozorno
ost předloženného naturov
vého posouzzení věnovánna vyhodnoccení vlivu
všech navrržených variiant na předdměty ochraany a celistv
vost EVL B
Beskydy a PO
P Horní
Vsacko.
Nejblížee situované území sousstavy Naturaa 2000 na území
ú
Slovennska je SAC
C Čertov
(SKUEV01102), které see nachází cc a 1 km jihov
východně od zájmového území. K předmětům
ochrany tétto SAC patříí mimo jiné také populacce medvěda hnědého a ry
rysa ostrovid
da, jejichž
teritoria přeesahují i na území
ú
ČR. V
Vzhledem ke značné vzdáálenosti ostat
atních lokalit soustavy
Natura 20000 od navržeených stavebb lze konstaatovat jejich nulové ovliivnění a nejssou tudíž
v textu dálee řešeny.
Obr. 11: Poloha zájmového úzeemí ve vzttahu k lokaalitám sousttavy Natura 2000 a
vymezeným
m dálkovým migračním kkoridorům (p
podkladová data
d ČÚZK, AOPK ČR).
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Obr. 12: Poloha
P
jedno
otlivých variiant navržen
ného záměru ve vztahu k lokalitám soustavy
Natura 20000 a dálkovým
m migračním
m koridorům (podkladováá data ČÚZK
K, AOPK ČR
R).

3.2.1 Ch
harakteristika evroopsky výzznamné lo
okality B
Beskydy a jejích
předmětů
ů ochrany
y
p
EVL Beskydy:
B
Základní popis
Evropskky významn
ná lokalita B
Beskydy (kó
ód: CZ0724
4089) byla vvyhlášena nařízením
n
Vlády ČR č.132/2005 Sb.
S na ploše 120 357,67 ha. Jedná see o rozsáhlé úúzemí rozkláádající se
na východěě ČR, které je
j vymezenoo státní hran
nicí se Sloven
nskou republlikou na výcchodě, na
severu je ohraničeno
o
masívem
m
Veelkého Javorrníku u Fren
nštátu pod R
Radhoštěm a hranicí
CHKO Besskydy (viz Obr.
O 13).
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Předmětem ochrany
y jsou následuující přírodn
ní stanoviště (značka * znnamená, že se
s jedná o
prioritní přřírodní stanov
viště nebo prrioritní evrop
psky význam
mný druh):
3220 - Alpínské řeky a bylinná veg etace podél jejich
j
břehů
3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinnná vegetacee s vrbou šed
dou (Salix elaaeagnos)
5130 - Forrmace jalovcce obecnéhoo (Juniperuss communis) na vřesovišštích nebo vápnitých
v
trávnících
6210 - Poolopřirozené suché trávnníky a faciee křovin naa vápnitých podložích (Festuco(
Brometaliaa)
6230* - Drruhově bohatté smilkové llouky na silik
kátových podložích v hoorských oblasstech (a v
kontinentállní Evropě v podhorskýchh oblastech)
6430 - Vlhhkomilná vy
ysokobylinnáá lemová sp
polečenstva nížin a horrského až allpínského
stupně
6510 - Exteenzivní sečen
né louky nížžin až podhůřří (Arrhenath
herion, Bracchypodio-Cen
ntaureion
nemoralis)
7220* - Pettrifikující praameny s tvorrbou pěnovců (Cratoneurrion)
8220 - Chaasmofytická vegetace
v
silikkátových skaalnatých svah
hů
8310 - Jeskkyně nepřístu
upné veřejnoosti
9110 - Buččiny asociacee Luzulo-Faggetum
9130 - Buččiny asociacee Asperulo-F
Fagetum
9140 - Střeedoevropskéé subalpínskéé bučiny s javorem (Aceer) a šťovíkkem horským
m (Rumex
arifolius)
9170 - Dubbohabřiny aso
ociace Galioo-Carpinetum
m
9180* - Leesy svazu Tiliio-Acerion nna svazích, su
utích a v rokllích
91E0* - Smíšené jasan
novo-olšové lužní lesy temperátní a boreální E
Evropy (Alno
o-Padion,
Alnion incaanae, Salicio
on albae)
9410 - Aciddofilní smrčiiny (Vaccinioo-Piceetea)
Dále jssou předmětem ochranyy EVL Besk
kydy následu
ující evropssky významn
né druhy
rostlin a živvočichů:
oměj tuhý moravský
m
(A
Aconitum firm
mum ssp. moravicum)
kuňka žlutoobřichá (Bom
mbina varieggata)
šikoušek zeelený (Buxba
aumia viridiss)
vlk obecnýý (Canis lupu
us *)
střevlík hrbbolatý (Carabus variolossus)
lesák rumělkový (Cucuj
ujus cinnaberrinus)
vydra říční (Lutra lutra
a)
rys ostrovidd (Lynx lynx))
netopýr vellký (Myotis myotis)
m
rýhovec praalesní (Rhyso
odes sulcatus
us)
čolek karpaatský (Triturrus montandooni)
velevrub tuupý (Unio cra
assus)
medvěd hnnědý (Ursus arctos
a
*)
Následuující popis přřináší pro úpplnost zevrub
bnou charaktteristiku EV
VL Beskydy (převzato
(
z práce: Weismannová et al. 2004 a údajů AOPK
K ČR).
Jedná se o převážněě hornatou a lesnatou krrajinu, zacho
ovalý přírodnní a krajinný
ý celek v
nejvyšších karpatských
h pohořích n a území ČR. Specifický krajinný rázz utváří člen
nitý terén,
vodní tokyy, vegetačníí kryt a voolně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a
zemědělskéého půdního
o fondu. D
Do současno
osti je jádro
o Beskyd jeen řídce ossídleno s
pasteveckýým horským typem
t
hospoodaření.
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Geologiicky se jed
dná o flyšoové pásmo Západních Karpat, pale
leogénního, případně
křídového stáří. Hornin
nově jsou Be skydy tvořen
ny převážně pískovci a jíílovci, méně slepenci,
prachovci, slínovci, slín
ny a jíly. Typpickým fenom
ménem Besk
kyd jsou štěrk
rkonosné vod
dní toky a
pseudokrassové jeskyněě (beskydskýý pseudokras). V územíí převažují hhnědé půdy kyselé a
podzolové.
Lesní vegetaci
v
tvořří především
m květnaté bučiny
b
as. Dentario
D
ennneaphylli - Fagetum,
F
následovanné dubohabřřinami as. Carici pilo
osae - Carp
rpinetum. Poodstatně mééně jsou
zastoupenyy acidofilní bučiny
b
a údollní jasano - olšové
o
luhy.
V přípaadě travinoby
ylinných spo lečenstev do
ominují ovsík
kové louky a poháňkové pastviny
as. Lolio - Cynosuretum a as. A
Anthoxantho - Agrostietu
um. Na vlhkkých stanov
vištích se
vyskytují pcháčové
p
lou
uky a tužebnííková lada, v menší mířee vegetace vl
vlhkých naruššovaných
půd. Dále zde nalezneme širokolissté suché tráávníky a to i s výskytem
m jalovce a orchidejí.
o
Maloplošněě se na územ
mí EVL Besskydy vyskyttují podhorské smilkovéé trávníky, šttěrbinová
vegetace skkal, prameniiště, slatiništtě a mokřad
dní vegetace.. Poměrně roozšířené jsou
u vysoké
mezofilní a xerofilní křřoviny.
Na pruddkých svazícch se malopplošně nacháází suťové leesy. Objevujíí se na mezzotrofních
rankerech, často sycen
ných svahovvou vodou, i na jemně skeletnatýchh půdách naa hranách
svahů. Suťové lesy moh
hou přecházeet v horské klenové
k
bučin
ny.
Mimo tyto
t
porosty
y se lze přeevážně v nižžších poloháách setkat s náhradnímii porosty
kapradinovvých niv as. Daphno meezerei-Dryop
pteridetum fillicis-maris (p
(převážně v polohách
horských klenových
k
bu
učin), ale i paatrně primárn
ními porosty
y této vegetacce vázanými na strmé
soliflukční svahy v zářeezech potokůů. Maloplošn
ně jsou podél potoků vyvvinuty liniové porosty
devětsilovýých lemů. Roztroušeně
R
a maloploššně se objev
vují pískovccové skalní výchozy.
Bezlesé ennklávy ve vrrcholových ppartiích, tzv.. polany, rep
prezentuje ve
vegetace pod
dhorských
smilkovýchh trávníků ass. Anthoxanthho-Agrostietu
um a as. Viollion caninaee.
Hlavním
mi faktory, které
k
působíí na EVL Beskydy
B
jsou
u lesní hosppodaření, my
yslivost a
turistický ruch.
r
Lesní porosty jsouu silně ovliv
vněné lesním
m hospodářsttvím. Ohrožženy jsou
zejména pllochy květnaatých bučin a jedlobučin, které jsou po
p vykácení zzalesňovány smrkem,
případně jen na men
nších plocháách stanovišštně vhodnými druhy. Mladé listn
náče jsou
poškozovánny vlivem vysokých
v
staavů spárkaté zvěře. Je patrný ústup Abies alba ze všech
typů porosttů. V jihovýcchodní části území porossty bučin již ztratily souvvislý charaktter a jsou
rozčleněnyy buď pasekaami, nebo p orosty s přeevahou smrk
ku. Porosty ssmrčin jsou převážně
středně, lokkálně až těžcce poškozenyy imisemi (n
následné oky
yselování půddy), přičemžž rozsáhlé
porosty jsoou vytěženy a nahrazovvány zcela nevhodnými
n
alochtonním
mi populacem
mi smrku
ztepilého (tzv. nížinn
ná forma), jež výrazn
ně trpí abio
otickými faaktory, a dále
d
také
severoamerrickým druheem Picea puungens.
Lesním hospodařen
ním jsou taaké ohrožov
vány všechn
ny typy praamenišť, sub
balpínské
bylinné lem
my a vodní to
oky. Ohroženní kromě zneečistění vody
y představujíí snahy o čisttění koryt
od sedimenntů.
Na něktterých místech již pronikkají do územ
mí synantropn
ní a ruderálnní druhy rosttlin. Malé
luční enkláávy ve vyššíích poloháchh jsou zpraviidla ponecháány ladem a zarůstají, popř.
p
jsou
zalesňovánny smrkem. V důsledku snižování sttavů dobytkaa, přestala býýt řada luk a pastvin
obhospodařřována. Upu
uštění od koosení a od pastvy má za následekk snižování druhové
diverzity těchto
t
biotopů. Na opuuštěných lou
ukách domin
nují trávy, postupně dochází k
zarůstání Aegopodium
A
podagraria, Brachypodiium pinnatum
m, Chaerophhyllum arom
maticum a
k expanzi křovin
k
a strom
mů.
Dalším důležitým negativním faaktorem je přřevod luk naa vysokoproddukční travníí porosty.
Hnojení a následná do
ominance koonkurenčně silných
s
vyso
okostébelnýcch trav elimiinují růst
širokolistýcch bylin.
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Obr. 13: Schematická
S
á mapa hraniice evropsky
y významné lokality Besskydy (zdrojj: AOPK
ČR).

p
jednottlivých před
dmětů ochra
any EVL Beeskydy, jejicch schopnossti snášet
Základní popis
antropogenní zátěž, vý
ýskyt v zájm
movém územ
mí a možné ovlivnění
o
reaalizací konccepce:
Předměty ochrany,
o
které nebudou negativně do
otčeny hodnocenou územ
mní studií:
3220 - Alpínsské řeky a bylin
nná vegetace poodél jejich břeh
hů:
Jedná se o mladé
m
štěrkopísk
kové lavice na bbřezích řek a ostrůvky v korytech toků v moontánním a subm
montánním
stupni na mísstech s vhodný
ými podmínkam
mi pro sedimenttaci unášeného materiálu. Typpicky vyvinuté porosty se
obvykle nachházejí na vlhkýcch písčitých okrrajích náplavů položených nízzko nad vodní hhladinou. Při prravidelných
jarních záplavvách dochází čaasto k destrukcci porostů přepllavováním a přeemísťováním šttěrku. Porosty ustupují
u
při
výraznějším zastínění.
z
Celková rozlooha tohoto před
dmětu ochrany nna území EVL Beskydy činí pouze cca 2,49 hha.
Tento předm
mět ochrany je obecně ohrožen
en regulacemi vodních
v
toků vedoucích
v
ke zzměnám v sediimentačním
režimu, protipovodňovými opatřeními spoojenými s úprav
vou břehů a ko
oryt toků, úpraavou koryt po povodních,
eutrofizací (zdroj: AOPK).
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
h dřevinná veggetace s vrbou šedou
š
(Salix eleeagnos)
3240 - Alpínsské řeky a jejich
Tento předm
mět ochrany se nachází na reelativně vyvýšených polohách, na mladýchh i starších štěěrkových a
štěrkopískovýých říčních náp
plavech jak v koorytech toků, taak na pobřežnícch štěrkových laavicích. Oproti štěrkovým
náplavům bezz keřové vegetace je půdotvorrný proces zpraavidla pokročillejší, s akumulaací jemnozemě a humusu.
Níže položenné části štěrkov
vých náplavů sse každoročně obnovují při vysokých
v
stavecch vody na jařře nebo při
větších neperriodických pov
vodních z přívaalových srážek
k. K přeplavování a destrukcii vyšších částíí náplavů s
keřovou vegeetací dochází řid
dčeji, neboť svoou výškou odpo
ovídají úrovni maxim
m
jarní voddy.
Celková rozlooha tohoto před
dmětu ochrany nna území EVL Beskydy činí pouze cca 11,48 ha.
Tento předměět ochrany je obecně
o
ohroženn regulacemi vo
odních toků, pro
otipovodňovým
mi opatřeními spojenými s
úpravou břehů a koryt toků, těžbou štěrku ((zdroj: AOPK).
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Nedochází k prostorovému překryvu danného stanoviště a navrženýcch záměrů. Ne
Nedochází k pro
ostorovému
překryvu danného stanovištěě a navrženýchh záměrů. Z těcchto důvodů není
n
uvedené ppřírodní stano
oviště dále
předmětem hodnocení.
h
5130 - Formaace jalovce obeecného (Junipeerus communis)) na vřesovištícch nebo vápnitýých trávnících
Uvedené přírrodní stanovištěě se vyskytuje na území EVL
L Beskydy jen vzácně (10,69 ha) v podobě sekundární
vegetace vzniklé po odlesněění na místech acidofilních bu
učin, borů a ho
orských smrčin,, zpravidla na opuštěných
nebo ochuzenných pastvinách
h, narušovanýchh okrajích cest či na haldách hlušiny navršenýých při někdejšší těžbě rud.
Půdy mají kyyselou reakci.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro toto přírrodní stanovištěě je zarůstání stromy a keři,, obohacování dusíkem z
atmosférickýcch spadů, absen
nce pastvy, vyp alování nebo jiné narušování porostů.
p
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
6210 - Polopřřirozené suché trávníky a faciie křovin na váp
ápnitých podložžích (Festuco-B
Brometalia)
Uvedené přírrodní stanovištěě se vyskytuje na území EV
VL Beskydy vzáácně (13,86 haa), na mírnějšícch svazích,
zpravidla orieentovaných k jihu. Půdy jsouu středně hlubo
oké až hlubokéé, nejčastěji naa měkčích sedimentárních
horninách kříídy, starších i mladších
m
třetihorr, na spraších a podsvahových deluviích.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro toto příroodní stanoviště je neobhospod
dařování pozem
mků, spad atmo
osférického
dusíku a nássledný vznik druhově
d
chudýých porostů s vysokou biom
masou válečky prapořité (Bra
achypodium
pinnatum), zaarůstání invazn
ními dřevinami pajasanem žlááznatým (Ailanthus altissima)), kustovnicí ciizí (Lycium
barbarum) a trnovníkem ak
kátem (Robinia pseudacacia), výsadby borov
vice lesní (Pinuus sylvestris), případně
p
b.
černé (P. nigrra).
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
6430 Vlhkom
milná vysokobyllinná lemová sppolečenstva nížžin a horského až alpínského sstupně:
Uvedené přírrodní stanovištěě se vyskytuje nna území EVL Beskydy roztroušeně (70,1 hha) v nivách plaanárního až
supramontánnního stupně, naa březích a nápplavech horských potoků a by
ystřin, ve vlhkýých žlabech a kotlinách
k
v
montánním – supramontánníím stupni, neboo na prameništícch.
měna charakteru
u biotopu (odvoodnění, změna chemismu,
Obecně hlavnním ohrožením pro uvedené sstanoviště je zm
zalesňování apod.),
a
jeho fy
yzická likvidacee (např. zastav
vění) či hrubá disturbance. N
Nedochází k pro
ostorovému
překryvu danného stanoviště a navržených záměrů. Nedojde také k dálko
ovému vlivu naa toto stanovišttě. Z těchto
důvodů není uvedené přírodní stanoviště dále předměteem hodnocení.
7220* Petrifiikující pramenyy s tvorbou pěn
novců (Cratoneurion):
Popisované prioritní
p
přírodn
ní stanoviště sse vyskytuje naa území EVL Beskydy bodoově s minimáln
ní celkovou
rozlohou (0,994 ha) na lokalittách vápencovýých pramenišť s alkalickou vod
dou.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedené prioritní stano
oviště je změna charakteru bbiotopu (např. odvodnění,
změna chemismu prostředí, zalesnění), jehoo fyzická likvid
dace (např. zastaavění) či hrubá disturbance.
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
mofytická vegettace silikátovýcch skalnatých svahů:
8220 - Chasm
Uvedené přírrodní stanovištěě se vyskytuje na území EV
VL Beskydy vzáácně (14,15 haa) na stinných i slunných
skalních srázeech a balvanov
vých rozpadech v údolích, drolinách vulkanicckých kopců, vz
vzácněji také v opuštěných
lomech a na starých
s
zdech, kde
k však zpraviidla chybějí mn
nohé diagnostick
ké druhy.
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
8310 Jeskyněě nepřístupné veřejnosti:
v
Uvedené příroodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy
B
bodověě (0,25 ha).
Obecně hlavnním ohrožením pro toto stanovviště je změna charakteru
c
bioto
opu (např. změnna chemismu prostředí)
p
či
hrubá disturbance.
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum:
L Beskydy,
Jedná se o přřírodní stanovišště, které je ploošně nejrozsáhllejším přírodním stanovištěm na území EVL
kde se vyskyytuje roztroušen
ně a velmi hojnně (11917,79 ha).
h Jedná se o floristicky chhudé acidofilní porosty na
minerálně chuudých horninácch, často s příměěsí smrku, případně jedle.
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Obecně hlavnním ohrožením pro uvedené sttanoviště je změěna charakteru biotopu či jehoo fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového
d
složeení porostu-zejm
ména výrazná obnova
o
porostů smrkem, holossečný způsob ho
ospodaření,
zastavění apood.).
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
9140 Středoeevropské subalp
pínské bučiny s javorem (Acerr) a šťovíkem horským
h
(Rumeex arifolius):
Jedná se o přřírodní stanovišště vysokobylinnných horských
h javoro-bukových lesů s přím
měsí sutinových
h dřevin na
mělkých půddách s vyšším obsahem skeleetu a příznivou
u humifikací. Toto
T
přírodní sttanoviště se vy
yskytuje na
území EVL Beskydy
B
roztrou
ušeně (134,55 hha).
Obecně hlavnním ohrožením pro uvedené sttanoviště je změěna charakteru biotopu či jehoo fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového
d
složeení porostu-zejm
ména výrazná obnova
o
porostů smrkem, holossečný způsob ho
ospodaření,
zastavění apood.).
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
9170 Dubohaabřiny asociacee Galio-Carpineetum:
Uvedené přírrodní stanoviště se vyskytujee na území EV
VL Beskydy po
oměrně hojně (806,71 ha), na
n živinami
bohatých půddách, obvykle hlubších, na svazzích a plošinách
h v nadmořskýcch výškách do 4450 m, vzácněji výše.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro toto stanooviště je změnaa charakteru biiotopu či jeho fyzická likvidaace (změna
přirozeného druhového
d
složeení porostu, hollosečný způsob
b hospodaření, zastavění
z
apod.)).
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
9180* Lesy svvazu Tilio-Acerrion na svazích
h, sutích a v rok
klích:
Uvedené priooritní přírodní stanoviště se vyskytuje na území EVL Beskydy relativn
vně hojně (761,20 ha) na
mezotrofníchh rankerech pru
udkých svahů, ččasto sycených
h svahovou vod
dou, i na jemnně skeletnatých půdách na
hranách svahůů.
Obecně hlavnním ohrožením pro uvedené sttanoviště je změěna charakteru biotopu či jehoo fyzická likvidace (změna
přirozeného druhového
d
složeení porostu, hollosečný způsob
b hospodaření, zastavění
z
apod.)).
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
91E0* Smíšeené jasanovo-o
olšové lužní leesy temperátníí a boreální Evropy
E
(Alno-P
Padion, Alnion
n incanae,
Salicion albaae):
Toto prioritnní přírodní stan
noviště se vyskkytuje na územ
mí EVL Beskyd
dy maloplošně (268,96 ha) v nejnižších
částech aluviíí řek a potoků, kde jsou hlavnním ekologický
ým faktorem pravidelné záplavvy způsobené povrchovou
p
vodou nebo zamokření
z
způso
obené podzemnní vodou.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro toto stanooviště je změnaa charakteru biiotopu či jeho fyzická likvidaace (změna
vodního režim
mu na lokalitě, změna
z
přirozenného druhového
o složení porostu, zastavění apood.).
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
accinio-Piceeteea):
9410 Acidofillní smrčiny (Va
Uvedené přírrodní stanovištěě se vyskytuje nna území EVL Beskydy roztroušeně a hojněě (672,82 ha) v nejvyšších
partiích Beskyyd.
Obecně hlavnním ohrožením pro toto stanovviště je změna charakteru biottopu či jeho fyzzická likvidace (holosečné
hospodaření, výsadba sazeniic geneticky nevvhodného půvo
odu, zastavění, vliv
v imisní zátěěže apod.).
Nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
danéhho stanoviště a navržených
n
zám
měrů. Nedojde ttaké k dálkovém
mu vlivu na
toto stanovišttě. Z těchto dův
vodů není uved ené přírodní stanoviště dále předmětem hoodnocení.
ubsp. moravicu
um):
Oměj tuhý moravský (Aconiitum firmum su
kytuje roztroušeeně na vlhkých až mírně podm
máčených a
Uvedený druhh se v zájmovéém území EVL Beskydy vysk
prosvětlenýchh biotopech v okolí
o
lesních prramenišť a pod
dél horských po
otoků. Početnosst druhu je odhaadována na
cca 600. Ve většině
v
případů není oměj tuhýý moravský výraazně ohrožen.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedený druh je změnaa charakteru jeeho stanoviště či jeho fyzická likvidace
(ruderalizace porostů v blízk
kosti komunikaací, zvyšování zápoje
z
lesních porostů-podsaddby dřevin, hollosečný typ
d
na sstanovišti, zastaavění biotopu ap
pod.).
lesního hospoodaření, hrubá disturbance
Tento druh se v řešeném území nevysskytuje a nem
má zde vhodn
né podmínky k růstu. Nedochází tedy
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a aktiivit souvisejícícch s navrženým
mi záměry. Needojde také
k prostorovém
k dálkovému vlivu na biotop
p tohoto druhu. Z těchto důvod
dů není uveden
ný druh dále přředmětem hod
dnocení.
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Rýhovec prallesní (Rhysodess sulcatus):
Uvedený druhh se vyskytuje v pralesovitýchh lesních porosstech na území EVL Beskydy.. Bionomicky je Rhysodes
sulcatus vázáán na staré, v různém stadiu se rozkládající dřevo.
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedený druh je změnaa charakteru jeeho stanoviště či jeho fyzická likvidace
(odstraňováníí padlých i stojíících trouchnivěějících kmenů dřevin
d
apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskkytuje a nem
má zde vhodnéé podmínky k životu. Nedochází tedy
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a aktiivit souvisejícícch s navrženým
mi záměry. Needojde také
k prostorovém
k dálkovému vlivu na biotop
p tohoto druhu. Z těchto důvod
dů není uveden
ný druh dále přředmětem hod
dnocení.
Lesák rumělkkový (Cucujus cinnaberinus)::
Tento druh vyžaduje
v
ke sv
vému vývoji ddostatečný počeet padlých či zlomených
z
stroomů v souvislý
ých lesních
porostech s přirozenou
p
skladbou dřevin (vvyvíjejí se v hn
nijícím vlhkém lýku pod uvollněnou borkou padlých či
zlomených lisstnatých stromů
ů nebo ulomenýých silných větv
vích).
Obecně hlavnním ohrožením
m pro uvedený druh je změnaa charakteru jeeho stanoviště či jeho fyzická likvidace
(odstraňováníí padlých i stojíících trouchnivěějících kmenů dřevin
d
apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskkytuje a nem
má zde vhodnéé podmínky k životu. Nedochází tedy
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a aktiivit souvisejícícch s navrženým
mi záměry. Needojde také
k prostorovém
k dálkovému vlivu na biotop
p tohoto druhu. Z těchto důvod
dů není uveden
ný druh dále přředmětem hod
dnocení.
Velevrub tupýý (Unio crassus):
Tento druh see v zájmovém území
ú
EVL Besskydy nachází v málo úživných
h tocích (např. V
Vsetínská Bečv
va).
Obecně hlavnním ohrožením pro uvedený dr
druh je změna charakteru jeho stanoviště či záánik stanoviště (znečištění
toků, vodohoospodářské zássahy-regulační úpravy na toccích, čištění a prohlubování koryta, přehrrazení toků
vodními stupnni či jezy apod.).
Tento druh se v řešeném území nevyskkytuje a nem
má zde vhodnéé podmínky k životu. Nedochází tedy
k prostorovém
mu překryvu výskytu
v
danéhoo druhu a aktiivit souvisejícícch s navrženým
mi záměry. Needojde také
k dálkovému vlivu na biotop
p tohoto druhu. Z těchto důvod
dů není uveden
ný druh dále přředmětem hod
dnocení.
Netopýr velkýý (Myotis myotiis):
Jedná se o druh,
d
který vyu
užívá jako zimooviště nejrůzněější typy podzeemních prostor – jeskyně, što
oly, sklepy,
kanály v hrázzích přehradních
h nádrží. Letní kkolonie samic osídlují
o
půdy veelkých budov (kkostelů, zámků apod.).
Netopýr velkký je nejvíce oh
hrožen přestavbbami střech a půdních
p
prostorů budov, kde sse nacházejí lettní kolonie.
Dalšími faktoory jsou rušení na
n zimovištích a nevhodný způ
ůsob uzavírání vchodů do starýých důlních děll a jeskyní.
Vzhledem k biologii
b
tohoto
o druhu lze konnstatovat, že netopýr velký se sice může v řešeném územ
mí ojediněle
vyskytovat (nnapř. při migraacích), nicméněě řešené změn
ny funkčního využití
v
území ppro něj znamen
nají nulové
ovlivnění (nuulový zásah do nabídky
n
jeho hnnízdních a potraavních stanovišť).
Nedochází teedy k prostorov
vému překryvu výskytu danéh
ho druhu a akttivit souvisejícíích s navrženým
mi záměry.
Nedojde takéé k dálkovému vlivu
v
na biotopp tohoto druhu. Z těchto důvod
dů není uvedenný druh dále předmětem
p
hodnocení.

Předměty ochrany,
o
které mohou býýt negativně dotčeny hod
dnocenou stuudií:
(
erion, Bracchypodio6510 Exttenzivní seččené louky nížin až podhůří (Arrhenathe
Centaureioon nemoraliss):
Dané příroodní stanovišště se vyskyytuje na územ
mí EVL Besskydy roztrooušeně a velmi hojně
(9317,33 ha)
h na lokalittách extenzivvně hnojenýcch, jedno- ažž dvojsečnýcch luk v aluv
viích řek,
na svazích,, náspech, v místech bývvalých polí, na
n zatravněný
ých úhorech a v ovocnýcch sadech
od planárníího do montáánního stupnně, většinou v blízkosti sídel.
Obecně hlaavním ohrožžením pro totto stanovištěě je změna charakteru
c
biiotopu, změn
na péče o
porosty (uppuštění od kosení
k
či paastvy), jeho fyzická likv
vidace (např.. zastavění) či hrubá
disturbancee.
Všechny navržené
n
varrianty (vyjm
ma var. 4.1)) zasahují do
d tohoto ppřírodního sttanoviště.
Vzhledem k překryvu většiny navvržených vaariant a dan
ného stanoviiště je uved
dený typ
přírodníhoo stanoviště dále předm
mětem hodno
ocení.
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6230* Dru
uhově bohatéé smilkové loouky na silik
kátových pod
dložích v horrských oblasstech (a v
kontinentáální Evropě v podhorskýcch oblastech
h):
Uvedené prioritní
p
přírrodní stanovviště se vy
yskytuje na území EVL
L Beskydy relativně
maloplošněě (647,62 haa) v podhorsských a horrských poloh
hách jako nnáhradní veg
getace po
různých typpech acidofillních lesů.
Obecně hlaavním ohrožeením pro totoo prioritní přřírodní stanov
viště je změnna charakteru
u biotopu
(např. upuuštění od paastvy či kos ení), jeho fyzická
f
likviidace (např. zastavění) či hrubá
disturbancee.
Dle dodanných podklad
dů dochází k prostorovéému překryv
vu daného sttanoviště naavržených
variant č. 1 a 3. Vzhledem k překry
ryvu některýcch navržených variant a daného stan
noviště je
uvedený tyyp přírodníh
ho stanovišttě dále předm
mětem hodn
nocení.
ny asociace Asperulo-Fa
A
agetum:
9130 Bučin
Jedná se o přírodní stan
noviště, kteréé je druhým plošně
p
nejrozzsáhlejším ppřírodním staanovištěm
na území EVL
E
Beskyd
dy, kde se vvyskytuje rozztroušeně, hojně
h
(8209,880 ha) na sv
vazích se
středně hluubokými ažž hlubokýmii, trvale prrovlhčenými půdami s dobrou hum
mifikační
schopností.
Obecně hlaavním ohrožením pro totto stanovištěě je změna ch
harakteru biootopu či jeho
o fyzická
likvidace (změna
(
přiro
ozeného druhhového složeení porostu-zzejména výrrazná obnovaa porostů
smrkem, hoolosečný způ
ůsob hospodaaření, zastavění apod.).
Dle dodanných podklad
dů dochází k prostorovéému překryv
vu daného sttanoviště naavržených
variant č. 1,
1 2 a 3. Vzhlledem k překkryvu některý
ých navržený
ých variant a daného stan
noviště je
uvedený tyyp přírodníh
ho stanovišttě dále předm
mětem hodn
nocení.
Vlk obecnýý (Canis lupu
us):
Jedná se o prioritní druh
d
dle Sm
měrnice o staanovištích. V minulosti se vlk běheem svého
pronásledoování člověk
kem nejdélee z celé ČR
R udržel právě v oblassti Beskyd, kde byl
zaznamenáán i na počáátku 20. stooletí (pravděp
podobně se však už jeddnalo o mig
granty ze
Slovenska)). V polovin
ně 90. let se objevila asii pětičlenná smečka v oodlehlé částii Beskyd,
projevující znaky stáléh
ho usídlení. Ta byla velice pravděpo
odobně neleggálně likvido
ována, až
došlo kolem
m roku 1997
7 k jejímu zán
ániku. Část vlků se mohlaa také vrátit zzpět na Slov
vensko. V
zimě 1998//99 se vlk objevoval
o
vzzácně pouze v pohraničn
ní části na Jaablunkovsku i v jižní
části Beskyyd. V roce 2000
2
bylo zaastřeleno nejjméně 7 vlků
ů na slovensské straně Beskyd. V
současnosti je výskyt vlka praviddelně prokaazován na různých
r
mísstech EVL Beskydy.
B
Významnoou skutečnosttí udržující zzdejší popullaci je migraace jedinců m
mezi EVL Beskydy
B
a
Slovenskem
m, případně Polskem.
P
Hlavním faktorem
f
oh
hrožujícím existenci druhu
d
je přředevším přřímé pronássledování
člověkem. Velmi výzznamná je nutnost zacchování mo
ožnosti migrrací mezi lokálními
l
populacem
mi.
Výskyt vlkka obecného
o z Javornickkého hřebenee je z minullosti znám. PPříležitostnáá migrace
vlka v okolí
o
či přřímo prostoorem plánovaných zám
měrů je teedy možná.. S větší
pravděpodoobností však
k vlk využíívá zejména slovenskou
u část hřebeene, která není
n
tolik
ovlivněna člověkem, reesp. kde se nachází vho
odnější lesní porosty s doostatkem úk
krytů, což
dokládá i Bojda
B
(viz Hááková, Losíkk 2013).
V případě realizace vššech navrženných varian
nt by mohlo
o dojít k přím
mému prosttorovému
překryvu výskytu
v
dan
ného druhu a aktivit souvisejících s navrženým
mi změnam
mi území.
Z důvodu možného
m
vý
ýskytu vlka obecného přřímo v prosttoru nebo v blízkosti naavržených
variant je uvedený
u
dru
uh dále před
dmětem hodnocení.
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Rys ostroviid (Lynx lynx
x):
Na většiněě území Česské republikky byl rys vyhuben
v
v průběhu
p
18. století. Obllast EVL
Beskydy paatří mezi dvěě hlavní oblaasti stálého vý
ýskytu rysa v ČR.
Hlavní přííčinou ohrožžení rysa oostrovida je přímé pronásledování ze strany člověka.
Významnýým faktorem se však stáváá i fragmentaace vhodných biotopů a vvysoká míra rušení.
Výskyt ryssa ostrovida přímo z řeešeného územ
mí je pravid
delně udávánn. Zájmové území je
dokonce sooučástí areálu
u pravidelnéhho výskytu několika
n
jediinců rysa na Javornickém
m hřebeni
(viz www.selmy.cz). Pravidelný
P
výýskyt rysa ostrovida
o
na Javornickém
m hřebeni po
otvrzuje i
nedávno zppracovaná odborná studdie „Monitorring velkých šelem v EV
VL Beskydy
y“ (Ústav
biologie obbratlovců Ak
kademie věd ČR v.v.i. 2014), která mimo
m
jiné zaahrnovala monitoring
m
odchycených rysů pom
mocí GPS telemetrie. Z výstupů studie
s
vyplýývá, že odchycení a
sledovaní jedinci vyu
užívali převvážně Sloveenskou stran
nu hřebene,, ale pravidelně se
vyskytovalli i na české straně. Ze sstudie je tak
ké patrné, žee dosavadní představa o velikosti
areálu jedinnců rysa byla silně podhhodnocena, u čtyř sledovaných rysů bbyl domovsk
ký okrsek
2
stanoven na 140 – téměěř 700 km . R
Realizací všeech navržený
ých variant ttedy dojde k přímému
prostorovém
mu překryvu
u výskytu dan
aného druhu a aktivit souvisejících s nnavrženými změnami
území. Z důvodu
d
výsk
kytu rysa o strovida přímo v prosto
oru nebo v bblízkosti naavržených
variant, je uvedený
u
dru
uh dále před
dmětem hod
dnocení.
nědý (Ursus arctos):
Medvěd hn
Jedná se o prioritní dru
uh dle Směrnnice o stanovištích. Na přelomu
p
19. a 20. stoletíí medvěd
hnědý na území
ú
Beskyd
d prakticky vvymizel. Po druhé světov
vé válce se m
medvěd poprrvé znovu
objevil v obblasti EVL Beskydy
B
až v roce 1973.. Začátkem 80.
8 let byli m
medvědi v tétto oblasti
zaznamenááni vícekrát, přičemž byylo prokázán
no i přezimo
ování. Po rooce 1983 se medvědi
pravděpodoobně stáhli do
d řídce osíddlené hraničn
ní oblasti, kd
de byl téměř každoročně potvrzen
jejich výskkyt. Od konce 80. let doššlo k další migraci
m
medvědů, jednak na jih, ale především
směrem záápadním. Jed
dnalo se spíšš o zatoulanéé kusy, jejicch výskyt byyl víceméně dočasný.
Sledování pobytových
p
značek medv
dvěda v Besk
kydech prokáázalo v součaasné době přřítomnost
1 až 4 jedinnců se známk
kami stáléhoo výskytu v rů
ůzných místeech Beskyd.
Hlavním ohrožením
o
prro medvěda se stává fraagmentace vhodných
v
biootopů a vysoká míra
rušení. V současnosti
s
i v budoucnnu je existen
nce medvědaa hnědého pplně závislá na stavu
populace na
n Slovensku
u. Nezbytnéé je tedy uch
hovat možno
ost migrací nejen do so
ousedních
slovenskýcch hor, ale tak
ké dále západdním směrem
m.
Příležitostnný výskyt medvěda hhnědého je udáván z prostoru
p
Javvornického hřebene.
mo v prostoru nebo v okolí
Příležitostnná migrace medvěda
m
přím
o
navrženných záměrů
ů (variant
dopravníhoo přístupu) je tedy moožná. S většší pravděpod
dobností vššak medvěd využívá
zejména sloovenskou čáást hřebene, kkterá není to
olik ovlivněn
na člověkem,, resp. kde see nachází
vhodnější lesní
l
porosty
y s dostatkem
m úkrytů apo
od., což dok
kládá i Bojdaa (viz Hákov
vá, Losík
2013). V případě reaalizace všecch navržen
ných variantt by mohllo dojít k přímému
prostorovém
mu překryvu
u výskytu dan
aného druhu a aktivit souvisejících s nnavrženými změnami
území. Z důvodu
d
možn
ného výskyttu medvěda obecného přímo v prosttoru nebo v blízkosti
navrženýchh variant je uvedený
u
dru
uh dále před
dmětem hodn
nocení.
urus montanddoni):
Čolek karppatský (Tritu
Uvedený druh
d
nalezneme v rybníících, jezírk
kách v lomecch, drobnýcch lesních a lučních
tůňkách a rybníčcích, ale i v zato
topených přííkopech, mo
okřadech na kalištích zv
věře a v
kalužích naa lesních bláttivých cestácch.
Obecně hlaavním ohrožžením pro uvvedený druh je změna ch
harakteru jehho stanovištěě či zánik
stanoviště (odvodňován
ní luk, lesů,, příkopů u cest, regulacce vodotečí,, vysoké ryb
bí osádky
v místech výskytu
v
apod
d.).
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Tento druhh se v řešenéém území mů
může vyskyto
ovat na lokállně vhodnýchh biotopech.. Ačkoliv
aktuálně neení udáván, nelze jej zccela vyloučitt. Na potenciiální výskyt tohoto druh
hu v trase
navrženýchh variant upo
ozorňuje i Doohnal (2013)) v naturovém
m hodnocenní rozpracovaaného ÚP
Nový Hrozzenkov. Z důvodu
d
možn
žného výskytu čolka kaarpatského v dotčeném území
ú
je
uvedený druh dále předmětem hoodnocení.
Kuňka žluttobřichá (Bo
ombina varieegata):
Tento druhh tráví většinu
u roku ve voodě (drobné lesní
l
a luční tůňky, zatoppené příkopy
y a kaluže
na lesních blátivých cestách,
c
příppadně louže na kalištích
h zvěře), kdee dochází k páření a
kladení vaj
ajíček v závisslosti na de štích (od du
ubna do srpn
na). Na skloonku léta žááby vodu
opouštějí a migrují k ziimním úkryttům. V zájmo
ovém území EVL Beskyydy se druh vyskytuje
v
roztroušeněě.
Obecně hlaavním ohrožžením pro uvvedený druh je změna ch
harakteru jehho stanovištěě či zánik
stanoviště (odvodňován
ní luk, lesů,, příkopů u cest, regulacce vodotečí,, vysoké ryb
bí osádky
v místech výskytu
v
apod
d.).
Tento druhh se v řešenéém území mů
může vyskyto
ovat na lokállně vhodnýchh biotopech.. Ačkoliv
aktuálně neení udáván, nelze jej zceela vyloučit, např. v době jarních miigrací. Na po
otenciální
výskyt tohhoto druhu v trase navržžených variant upozorňu
uje i Dohnall (2013) v naaturovém
hodnocení rozpracovaaného ÚP N
Nový Hrozeenkov. Z dů
ůvodu možnného výsky
ytu čolka
karpatského v dotčeném
m území je u
uvedený dru
uh dále předmětem hodnnocení.
Střevlík hrrbolatý (Cara
abus variolossus):
Uvedený mokřadní
m
dru
uh se v zájmoovém územíí EVL Besky
ydy vyskytujje na březích
h vodních
toků, prameništích a mo
okřadech v liistnatých, sm
míšených, alee i jehličnatýých lesích.
Obecně hlavním ohrožžením pro ttento druh je změna ch
harakteru jehho stanovištěě či jeho
zničení (zm
měna vodníího režimu, velkoplošn
né kácení porostu- příllišné otevřen
ní dosud
zastíněnýchh stanovišť, znečištění
z
voody, zastavěn
ní biotopu ap
pod.).
Výskyt tohhoto druhu v řešeném úzeemí je udáváán z okolí vodního toku V
Vranča a jeh
ho přítoků
– viz kap. 3.1. V přípaadě některýcch variant (k
konkrétně vaarianty č. 1, 2 a 3) tedy
y dochází
k prostorovvému překryv
vu výskytu ddaného druhu
u a aktivit so
ouvisejících s navrženými záměry.
Z důvodu výskytu
v
střev
vlíka hrbolattého v blízko
osti navržený
ých variant jee uvedený druh
d
dále
předmětem
m hodnocení.

3.2.2 Ch
harakteristika ptaččí oblasti Horní Vsacko a jjejich předmětů
ochrany
p
PO Ho
orní Vsackoo:
Základní popis
Ptačí obblast Horní Vsacko
V
(CZ00721023) bylla vyhlášena nařízením V
Vlády ČR č. 686/2004
6
Sb. na plošše 27 001 ha.
Území se nachází mezi obcem
mi Zděchov, Hovězí, Malá
M
Bystřicce, Velké Karlovice,
K
Lesková, východní
v
okraaj ptačí oblassti tvoří státn
ní hranice se Slovenskem
m (viz Obr. 14
4).
Předmětem ochrany
y ptačí oblassti jsou popu
ulace čápa černého
č
(Cicconia nigra)), jeřábka
lesního (B
Bonasa bonasia), chřásstala polníh
ho (Crex crex), strakaapouda bělo
ohřbetého
(Dendrocoppos leucotoss), datlíka třříprstého (Piicoides trida
actylus), lejskka malého (Ficedula
(
parva) a ťuuhýka obecnéého (Lanius collurio) a jeejich biotopy
y (§1 nařízenní Vlády ČR)).
Cílem ochrany
o
ptaččí oblasti je zachování a obnova eko
osystémů výýznamných pro
p druhy
ptáků, proo které je oblast
o
vyhláášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění
podmínek pro zachováání populací těchto druhů
ů ve stavu příznivém
p
z hhlediska och
hrany (§1
nařízení Vllády ČR).
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Jen s přředchozím souhlasem
s
ppříslušného orgánu
o
ochrany přírodyy, lze v ptačí oblasti,
mimo souččasně zastavěěné a zastavittelné území obcí
o (§3, odsst. 1 nařízeníí Vlády ČR)::
a) proovádět veškeré mýtní a přředmýtní těžžby a mechan
nizované prááce v pěstebn
ní
činnnosti v lesníích porostechh v době od 15.
1 března do
o 15. červencce ve vzdálen
nosti
meenší než 200 m od známýých obsazený
ých hnízd čáp
pa černého,
b) v době
d
od 15. března
b
do 31 . července prrovádět mýtn
ní a předmýtn
tní těžby v pěěstební
činnnosti v lesníích porostechh starších 80 let se zastou
upením smrku
ku méně než 50 %, a
ve všech lesnícch porostech starších 130 let,
c) vyttyčovat novéé turistické, ccyklistické a lyžařské trassy,
d) měěnit druh pozzemků a způssoby jejich využití,
v
e) novvě umisťovat mysliveckáá zařízení ve vzdálenosti menší než 2000 m od znáámých
hníízd čápa čern
ného.
V územ
mích první a druhé zónyy Chráněné krajinné ob
blasti Beskyydy, nacházeejících se
v ptačí oblaasti, lze jen se
s souhlasem
m orgánu och
hrany přírody
y (§3, odst. 2 nařízení Vláády ČR):
a) provvádět mýtní a předmýtnní těžby, které nebyly umístěny vee schváleném
m lesním
hosppodářském plánu
p
nebo v převzaté lessní hospodářsské osnově,
b) provvádět mýtní nahodilé těžb
žby listnatých
h dřevin a jed
dle, s výjimkkou vývratů a ležících
zlom
mů
Předchoozí souhlas příslušného
p
oorgánu ochran
ny přírody neení třeba (§33, odst. 3 naříízení
Vlády ČR):
a) k činnostem
č
po
odle odstavcee 1 a odstavcce 2 písm. a) v případě oppatření, jimižž se
přeedchází nebo
o brání působbení škodlivý
ých činitelů na
n les, a v příípadě opatření při
vznniku mimořáádných okolnností a nepřed
dvídaných šk
kod v lese poodle zvláštníh
ho
práávního předp
pisu,
b) k činnostem
č
po
odle odstavcee 1 písm. b), jestliže byly
y tyto těžby ooznámeny neejméně
20 pracovních dnů předem příslušnému
u orgánu ochrrany přírodyy,
c) k činnostem
č
po
odle odstavcee 2 písm. a), jestliže
j
byly tyto těžby ooznámené nejjméně 15
dnůů předem přííslušnému orrgánu ochran
ny přírody a pro
p těžby, ktteré nepodléh
hají
oznnamovací po
ovinnosti ve ssmyslu ustan
novení zvlášttního právníhho předpisu,
d) k činnostem
č
po
odle odstavcee 1 písm. d), pokud tyto činnosti
č
podlléhají rozhod
dnutí
poddle zvláštníh
ho právního ppředpisu a přříslušný orgáán ochrany přřírody k něm
mu vydal
staanovisko.
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Obr. 14: Mapa
M
hranice ptačí oblassti Horní Vssacko (zdroj: nařízení Vllády ČR č. 686/2004
6
Sb.).

otlivých přeedmětů ochrrany PO Horní
H
Vsackko, jejich scchopnosti
Základní popis jedno
kyt v zájmo
ovém území a možné ovlivnění realizací
snášet anttropogenní zátěž, výsk
koncepce:
Ťuhýk obecný
ný (Lanius collu
urio):
Jedná se o tažžný druh, který ve střední Evroopě obývá stepn
ní stráně, různé křovinaté biotoopy, lesní okrajje a paseky.
Hnízdí od níížin až poměrn
ně vysoko do hor. V letech 1970 - 90 by
yl zaznamenán v Evropě úby
ytek druhu,
významněji se
s tento trend projevil
p
při záppadním a severrním okraji areáálu. Ve druhé ppolovině 20. sttoletí se na
našem území projevilo výrazzné ubývání po četnosti, nicmééně od 80. let see zdá, že se tentto trend zastavill. Na území
H
Vsacko je udávána počeetnost cca 350--440 párů. Mezi hlavní ohrožuující faktory pattří změny v
ptačí oblasti Horní
zemědělské krajině.
k
V řešeném úzzemí navrženýcch změn využiití území ani v blízkém okolí není hnízdění druhu udáváno, nicméně
nelze jej vylloučit. Vzhledeem k tomu, že navržené změěny využití úzeemí jsou situoovány téměř vý
ýhradně do
intenzivních lučních
l
porostů
ů a dále do lesníích celků, bez rozsáhlejšího
r
záásahu do keřovýých formací, lzze prakticky
vyloučit neggativní ovlivněn
ní případného hnízdního prrostředí ťuhýkaa obecného. L
Lze tedy konstatovat, že
nedochází k prostorovému
p
překryvu
p
výskyytu daného dru
uhu a aktivit so
ouvisejících s na
navrženými zám
měry. Nelze
očekávat ani dálkový vliv na
n biotop ťuhýkka obecného na
n území PO Horní
H
Vsacko. Z výše uvedený
ých důvodů
nocení.
není uvedenýý druh dále předmětem hodn

Chřástal polní
p
(Crex
x crex):
Tento druhh hnízdí na vlhčích
v
loukáách, pastvináách a ladách, výjimečně i v polích od
d nížin až
do vyšších poloh. V po
osledních dessetiletích chřřástal polní vymizel
v
z vel
elkých oblasttí západní
a střední Evropy.
E
Od poloviny 220. století naastala na naašem území silná reduk
kce stavů
chřástala polního
p
a to
o především v nížinách.. Tento tren
nd se zřejměě zastavil zhruba na
počátku 900. let a od té
t doby doššlo k nárůstu
u početnosti i k návratuu do mnohých, dříve
opuštěnýchh lokalit. Naa území ptaččí oblasti Ho
orní Vsacko je udávána početnost cca
c 60-80
párů. Hlavnním důvodem
m úbytku drruhu je ztrátta vhodného biotopu v ddůsledku inteenzivních
způsobů obbdělávání lu
uk a pastvinn. Rušení ch
hřástala běžn
ným pohybem
em osob a aktivitami
a
spojenými s osídlením (bydlením) nepatří meezi významné vlivy. Chřřástala polníího často
nacházíme v těsné blízk
kosti lidskýcch sídel.
Hnízdění druhu
d
je udááváno přímoo z lučních porostů
p
v ho
orním konci varianty č. 1 a č. 3
(zdroj: ND
DOP), pravděěpodobný je i výskyt v dolní
d
části vaarianty č. 1, 2 a 3 a plán
novaných
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sjezdovýchh tratí. Lze teedy konstato vat, že doch
hází k prostorrovému překkryvu výskyttu daného
druhu a akktivit souviseejících s navvrženými zám
měry. Z výšee uvedenýchh důvodů je uvedený
druh dále předmětem hodnocení.

Jeřábek leesní (Bonassa bonasia) :
Jeřábek lesní vyhledáv
vá starší jehhličnaté, listtnaté a nejččastěji smíšeené lesní po
orosty ve
středních a vyšších po
olohách. Důl ežitou podm
mínkou je bo
ohaté keřovéé patro, tvořeené např.
lískou neboo olší, jejich
hž semena jssou důležitou
u složkou jeh
ho potravy. Od 60. let 20.
2 století
došlo v cellé Evropě, krromě Ruska k rapidnímu poklesu poččetnosti druhhu. Ačkoli by
yl jeřábek
dříve u náss zřejmě vícee rozšířen, v současnostii není úbytek
k druhu zjišťťován a jeho
o stavy se
zdají být sttabilní.
Odhadovanná početnost pro oblast V
Vsetínských vrchů
v
a Javorrníků je mini
nimálně 50 páárů (Hora
et al. 2010). Dle dostup
pných údajůů je výskyt jeeřábka lesníh
ho v zájmovéém území so
oustředěn
do několikka oblastí. Jedná
J
se o hraniční hřeeben, konkréétně úbočí Č
Černé hory a oblast
Velkého Jaavorníku, v NPR Razulaa, v pramen
nné oblasti to
oku Malá H
Hanzlůvka naa úbočích
Lemešné, dále
d v širším okolí Beneššek, na úpatí vrchu Vysok
ká.
Na základdě telemetricckého sledovvání jeřábků
ů na Šumav
vě bylo zjišštěno, že neejmenším
obývaným územím je 18
1 ha, ale ve většině přípaadů se jednallo o plochu s rozlohou věětší než
40 ha (Klauus 1996, Klaaus a Sewitz 22000).
Příčin ohroožení jeřábkaa je zřejmě vvíce, mezi hlaavní patří inttenzivní způssoby využíváání lesa a
v minulostti i nadměrný
ý lov. Jeřáb ek je velmi citlivý vůči fragmentacii stanovišť a absenci
liniových struktur,
s
kterré spojují osttrůvky vhodn
ných stanovišť. Aktivity jako je pěší turistika,
cykloturistiika a v zimě běžecké lyžoování nepřed
dstavují pro jeřábka
j
vážnnější rušení. Podstatně
P
větším probblémem jsou
u nové činnoosti jako mottorismus v přřírodě, downnhill cyklistů
ů, freeride
skialpinistůů a snowboarrdistů, které ruší ptáky v kritickém ziimním obdobbí. Ve studii Banaš et
al. (2008) se kolektiv autorů zabýýval mimo jiné
j
ovlivněěním populacce jeřábka lesního
l
v
CHKO Beeskydy s ohledem
o
na přítomnost turistických
h a lyžařskkých center. Dílčím
výsledkem je zjištění, že existencce sjezdovek
k zde negativně ovlivňuuje rozšíření jeřábka
lesního. Vee vzdálenostii do 500 m ood lyžařskéh
ho areálu byllo zaznamená
náno jen něko
olik málo
jeho výskyytů, avšak nik
kdy ve vzdállenosti do 10
00 m. Také existence
e
osvvětlených sjeezdových
areálů má negativní
n
vliv
v na výskyt ttohoto druhu
u.
V řešeném území nav
vržených zááměrů – varriant doprav
vního zpřísttupnění Koh
hútky, či
h
druhhu aktuálně udáváno. Na
N potenciálnní výskyt v dotčeném
d
v blízkém okolí není hnízdění
území je uppozorněno v naturovém hhodnocení ro
ozpracovaného UP Novýý Hrozenkov
v (Dohnal
2013). Poteenciálně vho
odný biotop jjeřábka lesn
ního se nacháází v trase vaarianty č. 1 a 3. Lze
tedy konstatovat, že případná rrealizace něěkterých vaariant by m
mohla zasáh
hnout do
potenciálníího biotopu jeřábka lessního. Z výše uvedenýcch důvodů a aplikace principu
předběžné opatrnosti jee uvedený drruh dále přeedmětem ho
odnocení.
gra):
Čáp černý (Ciconia nig
nost rozsáhleejším lesům,, smíšeným, listnatým i jjehličnatým. Potravu
Tento druhh dává předn
získává v tůních a maalých potocíích. Na začáátku 20. stolletí druh vym
ymizel z částti střední
Evropy, vee 30. letech začal
z
opět znnovu osídlovat původní území.
ú
V souučasnosti je čáp
č černý
rozšířen naa většině našeeho území odd nížin po střřední polohy
y.
Na území ptačí
p
oblasti Horní Vsackko je udáván
na početnost cca 7-11 párrů. Hlavním faktorem
ohrožujícím
m existenci druhu je především nevhodné hospodařenní v lesích (otevření
souvislých lesních poro
ostů, kácení v hnízdní dob
bě apod.).
V řešeném území navrržených variaant není hnízzdění druhu aktuálně uddáváno, ale vzhledem
v
k charakterru okolního prostředí jeej není možžné vyloučit.. Na výskytt tohoto v zájmovém
území je upozorněno i v naturovvém hodnoccení rozpraccovaného U
UP Nový Hrozenkov
(Dohnal 20013). Lze ted
dy konstatovvat, že docháází k prostorrovému překr
kryvu výskytu daného
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druhu a akktivit souviseejících s navvrženými zám
měry. Z výšee uvedenýchh důvodů je uvedený
druh dále předmětem hodnocení.
Strakapoudd bělohřbetýý (Dendrocoppos leucotos)
s):
Tento druhh obývá listnaaté nebo i sm
míšené lesy, zejména pak
k staré bukovvé porosty ve vyšších
polohách. Důležitá
D
je přítomnost
p
troouchnivějícícch nebo such
hých kmenů,, které sloužíí k stavbě
hnízda, získávání potraavy nebo k vvokalizaci. V souvislosti s intenzívníím využíváním lesa a
přeměnou starých
s
listnaatých porostůů na jehličnaaté monokulttury tento druuh vymizel na
n většině
svého dřívvějšího areálu
u v západní Evropě. Ho
orská pásma při východdních hranicíích ČR Hostýnské vrchy, Javorrníky, Beskyydy jsou jedin
nou oblastí u nás, kde tennto druh praavidelně a
poměrně poočetně hnízd
dí. Na územíí ptačí oblastti Horní Vsacko je udáváána početnosst cca 2545 párů. Hlavní ohrožu
ujícím faktorrem pro tento
o druh jsou moderní
m
techhnologie ve využívání
v
lesa.
V řešeném území navržených vvariant není hnízdění druhu udávváno, ale vzhledem
v
k charakterru okolních lesních
l
poroostů je pravd
děpodobné. Dle
D nálezovéé databáze NDOP
N
byl
výskyt tohhoto druhu zaznamenán
z
i v blízkostii horních staanic variantyy č. 1 a 3. Zájmové
území se navíc
n
nacházíí v jádrovém
m území PO Horní
H
Vsack
ko. Na výskyyt tohoto v zájmovém
území je upozorněno i v naturovvém hodnoccení rozpraccovaného U
UP Nový Hrozenkov
dy konstatovvat, že docháází k prostorrovému překr
kryvu výskytu daného
(Dohnal 20013). Lze ted
druhu a akktivit souviseejících s navvrženými zám
měry. Z výšee uvedenýchh důvodů je uvedený
druh dále předmětem hodnocení.
Datlík tříprrstý (Picoidees tridactyluss):
Datlík tříprrstý žije v jeh
hličnatých a smíšených lesích
l
s dostatkem odum
mřelé dřevní hmoty.
h
V
podmínkácch střední Ev
vropy se jeddná hlavně o smrkové pralesy ve vvyšších parttiích hor.
Zatímco vllivem lesního hospodařeení došlo k poklesu
p
počeetnosti seversské populacee datlíka,
středoevroppský podruh se jeví stabiilní, v některrých regioneech jeho počeetnost dokon
nce mírně
narostla. Jeeho stavy naa našem úzeemí jsou ned
dostatečně známy,
z
pravdděpodobně jsou však
poměrně sttabilní. Na území
ú
ptačí ooblasti Horníí Vsacko je udávána
u
poččetnost cca 7-15 párů.
Hlavní ohroožujícím fak
ktorem pro teento druh jsou moderní teechnologie vee využívání lesa.
V řešeném území navrržených variaant není hnízzdění druhu aktuálně uddáváno, ale vzhledem
v
k okolnímuu prostředí jej
j není moožné vyloučiit. Na výsky
yt tohoto v zájmovém území je
upozorněnoo i v naturov
vém hodnoceení rozpracovaného UP Nový
N
Hrozeenkov (Dohn
nal 2013).
Lze tedy konstatovat,
k
že
ž dochází k prostorovém
mu překryvu
u výskytu daaného druhu a aktivit
souvisejícícch s navržen
nými záměrry. Z výše uvedených
u
důvodů
d
je uuvedený drruh dále
předmětem
m hodnocení.
Lejsek mallý (Ficedula parva):
Jedná se o tažný druh, jehož hnízddním prostřed
dím jsou listtnaté, hlavněě bukové lesy
y. Lejsek
h, a proto pootřebuje v porostu určitý
ý podíl starýých stromů. Populace
malý hnízddí v dutinách
druhu se jeeví jako stab
bilní, ovšem
m v některých
h státech by
yl zaznamenáán pokles po
očetnosti,
jako např. v Rakousk
ku, Litvě neebo Finsku. Na našem území byl dříve považžován za
vzácného ptáka,
p
v souččasnosti se dííky lepšímu rozpoznáván
r
ní počet hnízddních lokalitt zvyšuje.
Na území ptačí
p
oblastii Horní Vsaccko je udáváána početnosst cca 100-1770 párů. Meezi hlavní
faktory ohrrožení druhu patří ubývánní hnízdních příležitostí ve
v starých buukových lesích.
V řešeném území navrržených variaant není hnízzdění druhu aktuálně uddáváno, ale vzhledem
v
k okolnímuu prostředí jej
j není možžné vyloučit. V nálezov
vé databázi (NDOP) je nejbližší
výskyt udááván z masiivu Válečkoovy Kyčery.. Na výsky
yt tohoto v zzájmovém území
ú
je
upozorněnoo i v naturov
vém hodnoceení rozpracovaného UP Nový
N
Hrozeenkov (Dohn
nal 2013).
Lze tedy konstatovat,
k
že
ž dochází k prostorovém
mu překryvu
u výskytu daaného druhu a aktivit
souvisejícícch s navržen
nými záměrry. Z výše uvedených
u
důvodů
d
je uuvedený drruh dále
předmětem
m hodnocení.
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4. Ho
odnoce
ení vliivů ko
oncepc
ce na evrop
psky
význa
amné lokali ty a ptačí
p
oblasti
o
i
4.1 Hod
dnoceníí úplnosti podkla
adů pro posouz ení vlivů
ů
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Posouzeení koncepcee nebylo proováděno mettodou ex ante (tedy souččasně se zpraacováním
samotné kooncepce – úzzemní studiee), ale až po jejím dodán
ní zhotoviteleem. Podklady dodané
zadavatelem
m (viz kap. 1.3), proveedený terénn
ní průzkum,, konzultacee s místními znalci i
zpracováníí ostatních diigitálních a ti
tištěných pod
dkladů (viz seznam literaatury) byly dostatečné
pro proveddení posouzen
ní.

4.2 Vzttah hodn
nocené koncepc
ce k manageme
entu loka
alit
soustavvy Natura 2000
Hodnoccená koncep
pce „Přepraavní zařízen
ní Kohútka“ není konncepčním nástrojem
n
managemenntu evropsky
y významnýých lokalit a ptačích oblaastí. Jedná sse o dokumeent, jehož
cílem je zhhodnotit jedn
notlivé variannty zajišťujíccí lepší dopraavní dostupnnost lyžařského areálu
Kohútka.
Hodnoccená koncepcce neřeší v ppopisných čáástech textu detailněji prroblematiku soustavy
Natura 20000. Všechny
y navržené vvarianty v tétto územní sttudii mohouu potenciálněě ovlivnit
území EVL
L Beskydy a PO Horní V
Vsacko, resp. jejich předm
měty ochranyy (viz kap. 4.4
4).

4.3 Me
etodika hodnoce
h
ení vlivů koncepce na evvropsky
y
význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Cílem tohoto
t
naturrového posoouzení je obecně
o
zjistit, zda má koncepce významný
v
negativní vliv
v
na celisstvost a předdměty ochraany evropsk
ky významnýých lokalit a ptačích
oblastí. Z tohoto
t
hlediiska byly nnásledně porrovnávány jeednotlivé naavržené variianty. Za
referenční cíl
c pro vyhod
dnocení vlivvu koncepce na
n evropsky významné lookality a ptaačí oblasti
bylo v soulladu s metod
dickými dopooručeními Ev
vropské kom
mise (viz Kollektiv 2001, Kolektiv
2001a) a platnou
p
legisslativou zvolleno: zachov
vání příznivéého stavu z hhlediska och
hrany pro
předměty ochrany
o
evro
opsky význam
mných lokaliit a ptačích oblastí
o
(typy přírodních stanovišť,
s
evropsky významné
v
druhy,
d
ptačí druhy). Jak
ko konkrétní metoda proo vyhodnoceení vlivů
koncepce bylo
b
zvoleno slovní vyhoodnocení všecch potenciáln
ně relevantníích vlivů kon
ncepce.
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Význam
mnost vlivů byla hodnnocena pod
dle následujjící stupnicee, jež je navržena
metodickým
m doporučen
ním MŽP ČR
R (viz MŽP ČR
Č 2007):
Hodnota Termín
Popis
-2

Významný
ý
negativní vliv
v

-1

Mírně
negativní vliv
v

0
+1

Bez vlivu
u
Mírně
pozitivní vliv
v

+2

Významn
ný
pozitivní vliv
v

?

Vliv nelzee
vyhodnotit

Negatiivní vliv dle odst. 9 § 45
5i zákona č. 114/1992 Sb
b., v platném
m
znění
Vyluču
uje realizaci koncepce
k
(ressp. koncepci jje možné rea
alizovat pouzee
v příp
padech určený
ých dle odst. 9 a 10 § 45i zzákona)
Význam
mný rušivý ažž likvidační vliv
v na stanoviiště či populaaci druhu neboo
její poddstatnou část;; významné narušení
n
ekoloogických náro
oků stanovištěě
nebo ddruhu, význam
mný zásah do
o biotopu neb
ebo do přirozzeného vývojee
druhu.
Vyplývvá ze zadání koncepce,
k
nelzze jej eliminovvat (resp. elim
minace by bylaa
možná jen vypuštěn
ním problémo
ového dílčíhoo úkolu – zám
měru, opatření
atd.).
významný neg
gativní vliv
Omezeený/mírný/nev
Nevylu
učuje realiza
aci koncepce.
Mírnýý rušivý vliv na stanoviště či populaaci druhu; mírné
m
narušenní
ekologiických nároků
ů stanoviště nebo
n
druhu, ookrajový zásaah do biotopuu
nebo doo přirozeného
o vývoje druhu
u.
Je možžné jej vylouččit navrženými zmírňujícím
mi opatřeními.
Konceepce, resp. jejíí dílčí úkoly nemají žádný vvliv.
m
zlepšenní
Mírnýý příznivý vliiv na stanoviiště či popullaci druhu; mírné
ekologiických nárok
ků stanoviště nebo druhu, mírný přízn
nivý zásah doo
biotopuu nebo do přirrozeného vývo
oje druhu.
ý vliv na staanoviště či ppopulaci druh
hu; významnéé
Význaamný příznivý
zlepšenní ekologických nároků staanoviště nebo druhu, význaamný příznivýý
zásah ddo biotopu neb
bo do přirozen
ného vývoje ddruhu.
v (jedná se o
Z obeecného zadáníí koncepce není možné vyyhodnotit vliv
nedostaatečnost dat na
n straně konceepce, resp. jí pplánovaných úkolů,
ú
která jee
způsobbena obecnou povahou dílčíího úkolu/opattření).

Konkréttní indikátory
y, jež definuj
ují hladinu vý
ýznamného negativního
n
vvlivu dle odsst. 9 § 45i
ZOPK, ressp. dle směrrnice o stannovištích (92
2/43/EEC) lzze stanovit na základě analogie
s přístupem
m používaným
m při hodnoccení míry vý
ýznamnosti vlivů
v
v jinýchh evropských zemích
(Percival 2001, Bernotaat 2007).
Za význnamný negattivní vliv je typicky považována přím
má a trvalá zztráta části stanoviště
s
druhu či typpu přírodníh
ho stanoviště,, které jsou předmětem
p
ochrany
o
EVL
L nebo PO. Za
Z jedno z
významnýcch kritérií (hladina výýznamnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci
minimálně 1%, resp. řádově nižšícch jednotek % rozlohy ty
ypu přírodníího stanovišttě či 1%,
ulace evropssky významnného druhu na
n území
resp. řádovvě nižších jeednotek % veelikosti popu
dané EVL nebo ptačíh
ho druhu na území ptačí oblasti (Berrnotat 2007, Percival 2001, MŽP
2011).
V předloženém posouzení jsou za indikátorry významněě negativníhho vlivu na předměty
p
ochrany a celistvost
c
EV
VL Beskydy považovány
y také eventu
uální význam
mné změny určujících
u
ekologickýých podmíneek, jež zajišťťují příznivý
ý stav předm
mětů ochranny (vhodná struktura
biotopu, doostatečná kvaalita přírodníího prostředíí, významná fragmentacee prostředí, významné
v
rušení živoočichů ve výv
voji apod.).
Pro staanovení mírry významnoosti vlivu posuzované
p
územní stuudie na lučční typy
přírodních
h stanovišť v EVL Beskkydy je žádo
oucí použít taaké metodickkou analogiii, která je
používána na území EV
VL Krkonošee (viz MŽP 2011,
2
Banaš 2013). V přřípadě EVL Krkonoše
K
jsou pro posouzení
p
mííry významnnosti vlivu koncepcí
k
a záměrů
z
na lu
luční typy přírodních
stanovišť k dispozici specifická pravidla v rámci mettodické přírručky k natturovému
hodnocení (viz MŽP 2011).
2
Pro poostup naturového posouzzení je zásaddní skutečnost, že dle
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
49
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

Odborné posouuzení možného vlivu územní studiee „Přepravní zaříízení Kohútka“ na
a evropsky význaamné lokality a pttačí oblasti

uvedené metodické
m
přříručky je vvliv záměru hodnocen jaako význam
mně negativn
ní, pokud
způsobí takkový zábor lučního stannoviště, kterrý v součtu se všemi přředchozími zábory v
dotčeném katastru
k
obcee překročí urč
rčitou limitní hodnotu (viz Tab. 3 a poopis níže).
Limity jsou
j
vyjádřeny jako relattivní čísla neeboli procenttuální podílyy z celkové ro
ozlohy tří
lučních biootopů, resp. ty
ypů přírodníích stanovišťť (6230, 6510
0, 6520) v jeddnotlivých katastrech
k
krkonošskýých obcí. Jso
ou stanovenny odděleně pro úbytky každého zee tří nejrozšíířenějších
lučních staanovišť o kvalitě
k
poroostu I a III. Kvalita I je kombinnace zachov
valosti a
reprezentattivnosti A/A,, A/B, B/A, B
B/B a A/C z mapování biotopů sousttavy Natura 2000
2
(dle
nové metoodiky mapov
vání biotopůů odpovídá kvalitě I. kombinace
k
ddegradace v rozmezí
hodnot 1 a 2 a strukturry a funkce v rozmezí hodnot příznivý až mírněě příznivý). Kvalita
K
II
jsou všechhny ostatní kombinace. Limity jso
ou uvedeny samostatněě pro záborr lučních
stanovišť s kvalitou I a pak celkovéé limity zábo
oru lučních sttanovišť o kvvalitě I i II. Limit
L
pro
stanoviště s kvalitou I je zde myyšlen jako potenciální
p
hranice,
h
které
ré nemusí bý
ýt reálně
dosaženo v případě, že bude dříve ddosaženo celkového limittu záboru.
Tab. 3: Doporučené
D
limitní
l
hodnnoty záboru tří typů lučních stanoviišť na příklaadu EVL
Krkonoše (zdroj:
(
MŽP 2011, vysvěětlení viz výšše).
Stanoviště

6230*
6

6510

6520

Kvalita

I

I + II

I

I + III

I

I + II

limit (%)

1

2

3

6

3

6

Pracovnníci Správy KRNAP evvidují a sum
marizují úbyttky každéhoo ze tří lučn
ních typů
přírodních stanovišť o dvou rozdílnných kvalitácch v katastráálním území každé obce odděleně
již od rokuu 2004, tj. od
d doby začleenění Krkono
oš do soustav
vy Natura 20000. Zábor rodinným
r
domem a jeho zázemím
m je v rámci citované meetodiky stano
oven paušálnně na 0,15 ha. Dokud
nebudou liimity naplněěny, je možžné, aby v rámci stanoviska dle § 45 i,h byl vyloučen
významný vliv na uved
dené tři typy přírodních stanovišť.
s
Přeekročí-li zábbory stanoven
né limity,
nevyloučí OOP při ho
odnocení zám
měru nebo územního
ú
plánu, kterým
m se limit přesahuje,
p
podle §45i významný vliv
v na Evroppsky význam
mnou lokalitu
u Krkonoše. Autorizovan
ná osoba,
která bude záměr nebo
o ÚP dále poosuzovat, by
y měla konsttatovat význnamně negativní vliv.
Pokud tak neučiní, měla by vyjmeenovat pádnéé argumenty podporující její rozhodn
nutí. Vliv
jakéhokolivv záměru situovaného doo jednoho zee dvou endem
mitních typůů luk (druhov
vě bohaté
subalpínskéé smilkové trávníky a kknotovkové horské louk
ky – dva nejjohroženější podtypy
posuzovanýých lučních
h stanovišť v Krkonoších) by měěl být autorrizovanými osobami
vyhodnoceen jako význaamně negativvní (viz MŽP
P 2011).
V případě EVL Besskydy prozaatím bohužell není průběžně evidováán zábor jedn
notlivých
lučních biootopů v důslledku realizaace schválen
ných územníích plánů a konkrétních
h záměrů.
Tím pádem
m nejsou k dispozici
d
anii aktuální údaje o rozlo
oze jednotlivvých lučních
h biotopů
v katastrechh jednotlivýcch obcí. Tytoo údaje lze aktuálně
a
zjistit pouze na základě GIS
S analýzy
dat mapovvání biotopů soustavy N
Natura 2000 poskytnutýcch AOPK Č
ČR, nebo naa základě
zpřesněnéhho aktuálního
o terénního pprůzkumu.
I přes výše popsan
né problémyy však lze výše
v
popsan
ný metodickký přístup používaný
p
v Krkonošíích do určitté míry apliikovat také pro EVL Beskydy.
B
Koonkrétně pak
k situace
v případě stanovení
s
lim
mitních hodn
dnot pro záb
bor přírodnícch stanovišť vyskytujících se na
území obcee Nový Hrozzenkov vypaddá takto:
 Luční přírodní staanoviště 65110: porosty kvality I: 3%
3 z rozlohyy daného přírodního
stanovviště na kataastru obce N
Nový Hrozen
nkov, porosty
y kvality I+III (všechny porosty):
6% z rozlohy
r
danéého přírodníhho stanovištěě na katastru obce Nový H
Hrozenkov
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Priorittní luční přírodní stanooviště 6230*
*: porosty kvality
k
I: 1%
% z rozlohy
y daného
příroddního stanoviiště na katasttru obce Nový Hrozenko
ov, porosty kkvality I+II (všechny
porostty): 2 % z rozzlohy danéhoo přírodního stanoviště na
n katastru obbce Nový Hrrozenkov
Lesní přírodní staanoviště 91330: porosty kvality I: 3%
3 z rozlohyy daného přírodního
stanovviště na kataastru obce N
Nový Hrozen
nkov, porosty
y kvality I+III (všechny porosty):
6% z rozlohy
r
danéého přírodníhho stanovištěě na katastru obce Nový H
Hrozenkov

Kromě problematiky
p
y hodnocení kumulativníích vlivů úzeemní studie nna přírodní stanoviště
s
je nezbytnéé věnovat zv
výšenou pozzornost také vyhodnocení kumulatiivních vlivů
ů územní
studie na velké
v
šelmy. V případě hhodnocené koncepce
k
neb
byl a priori vvyloučen mo
ožný vliv
na biotop vlka
v obecnéh
ho, rysa ostroovida a medv
věda hnědého
o.
Pro hoodnocení kumulativních
h vlivů zám
měrů, které zasahují
z
do vvýznamného
o biotopu
velkých šelem lze použžít modifikoovaný metodický přístup, který zvoliili hodnotitellé návrhu
ÚP Bílá (vviz Losík, Hááková 2014) . Autoři vyu
užili tzv. hab
bitatový mo del výskytu
u velkých
šelem v Západních
Z
Karpatech (viiz Romportl et al. 2012
2 in Kutal eed. 2012). Konkrétně
K
provedli výýpočet záborru (ovlivněníí) pro velké šelmy nejvícce vhodnýchh biotopů nav
vrženými
rozvojovým
mi plochamii, tj. sjezdovvými tratěm
mi, lanovýmii drahami, bbobovými drrahami a
objekty obččanské vybav
venosti.
Uvedenný habitatov
vý model praacuje se zónaami v 5 kateegoriích dle zzastoupení vhodných
v
biotopů proo velké šelm
my. Jako poddkladové prom
měnné pro vypracování
v
habitatového
o modelu
byly použiity faktory abiotického prostředí (nadmořská výška a skl
klonitost reliéfu), typ
ke komuniikacím a
krajinného pokryvu a faktory aantropogenníího vlivu (vzdálenost
(
vzdálenost k sídlům). Výstupem habitatového
o modelu jee rastr charaakterizující vhodnost
prostředí spplňující náro
oky jednotlivvých druhů velkých šeleem ve škále od 0 do 10
00 % (viz
Romportl et al. 2012 in Kutal eed. 2012). Přes
P
všechny
y dílčí nedoostatky, kteréé obecně
obdobné modely
m
vykaazují lze konnstatovat, že habitatový model relattivně dobře vystihuje
současnou situaci z hllediska prefeerence prosttředí velkým
mi šelmami. Výsledný habitatový
model pro rysa ostrov
vida byl vyuužit jako výchozí podklad pro vym
mezení jádrov
vých zón
aktuálního i potenciáln
ního trvaléhoo výskytu záj
ájmových dru
uhů, tzv. „náášlapných kaamenů“ a
jejich propoojení v migraačním modellu (Romporttl et al. 2012 in Kutal ed. 2012).
Obr. 15: Ukázka
U
jedn
noho z výstuppů habitatov
vého modelu
u - vhodnostt biotopu na příkladu
rysa ostrovvida v Západn
ních Karpateech (zdroj: Romportl
R
et al. 2012 in Kuutal ed. 2012
2).
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V rámcci tohoto naaturového poosouzení bylla stejně jak
ko v případěě hodnocení ÚP Bílá
spočtena ceelková rozlo
oha vhodnéhoo biotopu veelkých šelem
m v dotčeném
m katastru ob
bce. Tato
rozloha byyla stanovenaa jako sumaa rozlohy zóny kategoriee 5 habitatovvého modelu
u, kde se
vhodnost prostředí
p
pro velké šelmyy pohybuje v rozmezí 75--100 %. Z hllediska vlivu
u na velké
šelmy následně byly po
osuzovány tyy varianty (sstavební objeekty), které zzasahují do této
t
zóny
kategorie 5,
5 resp. ty záměry, kteréé budou mítt vliv na úzeemí s největtším potenciálem pro
velké šelmyy.
Při zprracování natu
urového posoouzení územ
mní studie byllo následně, stejně jako v případě
ÚP Bílá, prracováno nejenom s plocchou očekávaaného záboru
u části biotoppu v zóně kattegorie 5,
ale v okolíí jednotlivýcch záměrů (sstavebních ob
bjektů) byly stanoveny ddvě zóny s rozdílnou
r
mírou poteenciálního vlivu způsobenného očekáv
vaným rušením. Zóna 1 ppředstavuje pásmo
p
0200 (500) m, zóna 2 pásmo 200 (500)-1000 m od hran
nic záměru ((stavebního objektu).
Vzhledem k charakterru vlivu a jjednotlivých posuzovaný
ých záměrů (vliv bude spočívat
zejména v rušení, přiččemž lyžařskké areály nebudou
n
vyu
užívány celor
oročně) předp
pokládají
autoři násleedující ovlivn
nění v rámcii zóny katego
orie 5:
 Nové lyžžařské sjezdo
ovky a podobbné nové rozzsáhlé záměrry: v 1. zóně do 500 m od záměru
očekávváno 25 % snížení jejichh potenciálu pro
p využití velkými
v
šelm
mami, ve 2. zóně
z
5001000 m lze předp
pokládat 5 % snížení jejjich potenciáálu pro využžití velkými šelmami
vzhleddem k její věětší vzdáleno sti od zdrojee vlivu.
 Změny či
č úpravy pro
ovozu na stávvajících sjezzdovkách či ve
v stávajícíchh větších rek
kreačních
areálech, případněě drobné úprravy (např. drobné
d
rozšířření) těchto areálů (napřř. večerní
osvětlení sjezdoveek, bobová dráha v pro
ovozu v letn
ním období, zkapacitněn
ní areálulanovkka namísto původního
p
vvleku): v zó
óně do 500 m snížení vvyužitelnostii biotopů
velkým
mi šelmami o 15%, v zónně 500-1000 m snížení vy
yužitelnosti o 5%.
 Výstavbaa nových ob
bjektů bydleení nebo reekreace (nap
př. nová rozzptýlená zástavba na
svazícch): 1. zóna je
j stanovenaa do 200 m od
o objektu a očekáváno j e 25 % snížení jejich
potencciálu pro využití velkýými šelmam
mi, ve druhéé zóně, tj. 200-500 m snížení
využittelnosti bioto
opů o 5%.
V příppadě překryv
vu zón ovliivnění v důsledku maléé vzdálenostti mezi jedn
notlivými
návrhovým
mi plochami byl rozsah oovlivněných biotopů vyp
počten na zákkladě kumullace míry
vlivu v jednnotlivých zónách. Lze koonstatovat, že zvolený přřístup, resp. sstanovený věětší dosah
očekávanéhho vlivu 500 m, resp. 1000 m od zdroje rušen
ní pro větší záměry (naapř. nové
sjezdovky)) a menší do
osah pro droobnější objek
kty zástavby
y je v souladdu s údaji uv
váděnými
v odborné literatuře
l
(viz např. Liddl
dle ed. 1997, Banaš et al. 2008).
Po spočtení celkov
vé plochy ovllivněné částii biotopů velkých šelem (zóny katego
orie 5 dle
habitatovéhho modelu), byla následnně vztažena tato
t
hodnota k celkové roozloze těchto
o biotopů
(zóny kateggorie 5) v ráámci katastru
ru obce Nový
ý Hrozenkov
v, resp. na úúzemí EVL Beskydy.
B
Jako mez dosažení
d
výzznamného neegativního ov
vlivnění bylo
o stanoveno dotčení vícee než 5%
biotopů přeedmětů ochrrany (v tomtoo případě veelkých šelem
m) v kategoriii zóny 5 v ráámci celé
EVL Beskkydy. Tato mez, tj. jeedno až řád
dově nižší jednotky
j
prrocent záboru, resp.
významnéhho ovlivněníí plochy biootopu je v so
ouladu s meetodickými ddoporučením
mi MŽP a
zkušeností s posuzovááním záměrůů v zahraniččních chráněěných územ
mích (např. Bernotat
2007).
Při natuurovém poso
ouzení je nezzbytné zvažo
ovat kromě stanovení
s
mírry významno
osti vlivu
na předmětty ochrany na
n úrovni ceelé EVL takéé otázku celistvosti (ekoologické inteegrity), tj.
míru vlivuu na úrovni katastru jeddnotlivých obcí
o
v prosto
oru EVL. D
Dostatečné zaastoupení
biotopů vhhodných pro velké šelmyy v různých částech
č
EVL
L (v katastrecch jednotlivý
ých obcí)
je neméně důležité pro
o zajištění přříznivého stavu předmětů
ů ochrany. Prro katastr ob
bce Nový
ovena shodnná mez výzznamného ov
vlivnění na úrovni 5%
% rozlohy
Hrozenkovv byla stano
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ovlivněnýcch biotopů z celkové rozllohy biotopů
ů kategorie 5 v k.ú. obce Nový Hrozeenkov dle
habitatovéhho modelu.
Jak již bylo uvedeeno výše obddobný přístu
up pro hodno
ocení míry vvýznamnosti vlivu na
jednotlivé předměty
p
occhrany, tj. vččetně stanoveení meze výzznamného vllivu na úrovn
ni řádově
jednotek prrocent z rozllohy řešenýcch biotopů naa území obce, je v součaasnosti používán také
v jiných rozsáhlých EV
VL a PO. Konnkrétně se jeedná např. o metodický ppřístup při po
osuzování
ovlivnění biotopu
b
velkých šelem v rámci naturrového hodnocení návrhuu ÚP Bílá, ÚP
Ú Řeka,
ÚP Horní Bečva
B
v Besskydech a ovvlivnění biottopů tetřívka obecného ( Tetrao tetrixx) v okolí
plánovanýcch větrných elektráren
e
vP
PO Novodom
mské rašeliniště-Kovářskká.
Kroměě posouzení míry kumuulativního vllivu aktuálně navrhovanných variantt v rámci
hodnocené územní stu
udie je však nezbytné vzzít do úvahy
y také stav ppředmětů occhrany či
jejich biotoopů a míry jeejich aktuálnního ovlivněn
ní v katastrecch jiných obccí v rámci EV
VL, resp.
souhrnně v celé EVL. Vliv
V stávajíccích a připrav
vovaných zááměrů, které v minulosti ovlivnily
nebo mohoou v budoucnu ovlivnit biotopy velk
kých šelem na území E
EVL Beskydy
y lze jen
obtížné kvantifikovat. Důvodem jee absence sy
ystematické evidence
e
reaalizovaných záměrů
z
a
také nedosttatek inform
mací o aktuálnně schvalovaaných územn
ních plánechh na území EVL
E
a PO
Beskydy (vviz Losík et Háková 20113), totéž plaatí i pro PO Horní Vsackko. Tento prroblém je
však částeččně vyřešen prostřednicctvím využittí habitatového modelu (viz Rompo
ortl et al.
2012 in Kuutal ed., 2012), který zohhledňuje stáv
vající využittí území EVL
L. Vzhledem
m k tomu,
že habitatoový model pracuje
p
převáážně s daty do
d r. 2011, bylo přistouupeno ke kvaantifikaci
následnýchh vlivů na úzzemí EVL Beeskydy, tj. zááměrů, které byly schválleny či realizzovány až
po roce 20111.
Při stannovení rozsaahu vlivu těcchto záměrů na biotopy velkých šeleem bylo postupováno
obdobně, jaako při hodn
nocení kumuulativního vliivu jednotlivých variant v územní stu
udii, resp.
ÚP Bílá. Z dostupných
h informačníích zdrojů by
yly zjištěny údaje o zám
měrech, kteréé byly na
území EVL
L Beskydy realizovány
r
nnebo schváleeny k realizaaci od roku 2011, a u niichž byla
prokázána určitá míra negativníhoo vlivu na biotopy
b
velk
kých šelem. Tyto záměrry včetně
vyjádření rozlohy ov
vlivněných bbiotopů jso
ou uvedeny níže v taabulce. Při spočtení
očekávanýcch kumulatiivních vlivůů na biotop velkých šeelem byl naa rozdíl od přístupu
zvoleného v naturovém
m hodnocenní návrhu ÚP
Ú Bílá (vizz Losík, Hááková 2014
4) zvolen
poněkud jiiný dosah očekávaných
o
h rušivých vlivů,
v
který dle názoru zpracovatelle tohoto
naturovéhoo posouzení více odpovvídá realitě (snížení očeekávané mírry ovlivněníí biotopů
kategorie 5 u již existu
ujících rekreaačních areálů
ů). Při spočteení tohoto roozsahu kumu
ulativního
vlivu na biiotop velkýcch šelem kateegorie 5 u jiných záměrrů v EVL Beeskydy (viz níže) byl
uplatněn shhodný přístu
up a shodnáá zonace dossahu rušivýcch vlivů jak je popsána výše při
hodnocení jednotlivých
j
h variant v úzzemní studii.. Konkrétně byly
b
započteeny kumulatiivní vlivy
u následujících záměrů a koncepcí:
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Tab. 4: Přeehled záměrů
ů a koncepcíí na území EV
VL Beskydy
y po r. 2011, u nichž byl prokázán
vliv na velkké šelmy, ježž byly zahrnuuty do analýzy kumulativ
vních vlivů nna velké šelm
my a míra
jejich ovlivvnění biotopů
ů kategorie 55.
Záměr
Ski Malenoovice-moderniizace lyžařskéého areálu

Roozloha ovlivněěných
biotopů
Maleenovice 11,118 ha

Osvětlení lyyžařské sjezdo
ové tratě v areeálu Bílá-Mezzivodí

Bílá

7,211 ha

Bobová drááha Čeladná

Čelad
dná

13,66 ha

ÚP Horní Bečva
B

Horn
ní
Bečv
va
Velk
ké
Karlo
ovice
Bílá

26,550 ha

ÚP Velké Karlovice
K
ÚP Bílá
Celkem

k.ú.
k

35,77 ha
107,,57 ha
201,,96 ha

Na územ
mí celé EVL
L Beskydy bbyla na záklaadě habitatov
vého modeluu (viz Rompo
ortl et al.
2012 in Kuutal ed., 2012
2) zjištěna ceelková rozloh
ha pro velkéé šelmy nejvííce vhodných
h biotopů
(tj. biotopůů kategorie 5)) ve výši 67 232.58 ha. Dosavadní
D
míra
m kumulativ
ivních vlivů na
n biotop
velkých šelem, po započtení záměěrů schválený
ých či realizzovaných po r. 2011 (vizz Tab. 4)
činí 201,966 ha, což je 0,30
0
% z rozzlohy všech vhodných biotopů
b
kateggorie 5 na úzzemí celé
EVL Beskyydy. Zde je však třeba z metodickéh
ho hlediska podotknout,, že ÚP Horrní Bečva
prozatím neebyl schválen.

4.4 Pop
pis a vyh
hodnoce
ení přím
mých a nepřímýcch vlivů
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Na zákkladě výše provedenéh o rozboru byla pozorn
nost tohoto posouzení detailně
zaměřena na
n eventuáln
ní vliv návrhuu ÚS Přepraavní zařízení Kohútka naa EVL Besky
ydy a PO
Horní Vsaccko. Důvodeem je skutečnnost, že celk
kem u sedmi předmětů occhrany EVL Beskydy
bylo předchhozím screen
ningem konsstatováno mo
ožné riziko jeejich negativn
vního ovlivněění.
Konkréttně se jedná o tyto předm
měty ochrany
y EVL Besky
ydy:
 přírodnní stanovištěě 6510 Exteenzivní sečen
né louky nížžin až podhhůří (Arrhen
natherion,
Brachyypodio-Centa
aureion nemooralis)
 prioritnní přírodní stanoviště 66230* Druho
ově bohaté smilkové loouky na siliikátových
podložžích v horský
ých oblastechh (a v kontineentální Evrop
pě v podhorsských oblasteech)
 přírodnní stanoviště 9130 Bučinyy asociace Assperulo-Fag
getum
 vlk obeecný (Canis lupus)
 rys ostrrovid (Lynx lynx)
l
 medvědd hnědý (Urssus arctos)
 střevlíkk hrbolatý (C
Carabus varioolus)
 kuňka žlutobřichá (Bombina
(
vaariegata)
k
(Trriturus montaandoni)
 čolek karpatský
Provedeeným screen
ningem navržžených variaant bylo zjišštěno, že tém
měř všechny varianty
(vyjma varr. 4.1) zasahují do příroddního stanov
viště 6510, které
k
je předm
dmětem ochrany EVL
Beskydy, dvě navržen
né varianty zasahují do
d ploch s podílem prrioritního přírodního
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stanoviště 6230, všech
hny tři variianty navrhu
ující výstavb
bu nového ppřepravního zařízení
zasahují doo porostů staanoviště 91300 a realizací jednotlivých
h variant by mohly být ovlivněny
o
lokality, v nichž je z minulosti udáván výsskyt čolka karpatského,
k
, kuňky žlu
utobřiché,
střevlíka hrrbolatého, vlka, rysa a meedvěda.
V případě ptačí oblaasti Horní V
Vsacko bylo provedeným
p
m screeningem
m identifikov
váno šest
z předmětůů ochrany: ch
hřástal polníí (Crex crex)), jeřábek lessní (Bonasa bonasia), čáp
č černý
(Ciconia nigra),
n
strakaapoud bělohhřbetý (Dend
drocopos leu
ucotos), datllík tříprstý (Picoides
(
tridactylus)) a lejsek malý
m
(Ficeddula parva),, jež by mo
ohly být reaalizací navrržené ÚS
negativně ovlivněny.
o

4.4.1 Vyyhodnocen
ní nepřím
mých a p římých vlivů
v
konccepce na území
evropskyy významn
né lokalityy Beskydy,, resp. na její
j předm
měty ochra
any
Ovlivnění přírodních stanovišť - ú
úvod:
Analýzoou dat mapov
vání biotopůů (AOPK 201
15b) bylo zjištěno, že tém
měř všechny navržené
varianty (vvyjma var. 4.1) zasahuj
ují do přírod
dního stanov
viště 6510, které je přředmětem
ochrany EV
VL Beskydy
y. Dvě navrržené varian
nty (č. 1 a 3) zasahují do ploch s podílem
prioritního přírodního stanoviště 66230 a všech
hny tři variaanty navrhujjící výstavbu
u nového
přepravního zařízení zaasahují do pporostů stano
oviště 9130. Ostatní příroodní stanoviště, které
jsou taktéž předmětem ochrany EVL
L Beskydy nebudou
n
navrrženými variiantami dotčeny.
6230 Druhhově bohaté smilkové louuky na silikáátových podložích v horrských oblasstech (a v
kontinentállní Evropě v podhorskýchh oblastech):
Z dat officiální vrstv
vy mapování biotopů byl spočten očeekávaný celkkový zábor přírodního
stanoviště 6230
6
(předm
mětu ochrany EVL Besky
ydy) na katasttru obce Novvý Hrozenko
ov.
V následující tabulce (Tab. 5 ) je uveden
n celkový spočtený záábor biotopu T2.3B
Podhorské a horské sm
milkové loukyy bez výskyttu jalovce ob
becného (respp. prioritní stanoviště
s
6230) jednnotlivými naavrhovanýmii variantami ve vztahu k celkové pploše tohoto
o biotopu
v EVL Beskydy a na území obcee Nový Hro
ozenkov. V tabulce je obsaženo i srovnání
zjištěného záboru plocchy přírodníího stanoviště 6230 ve vztahu ke stanoveným
m limitům
významně negativního vlivu.
6510 Extennzivní sečené louky nížiin až podhůřří (Arrhenath
herion, Bracchypodio-Cen
ntaureion
nemoralis):
Z dat officiální vrstv
vy mapování biotopů byl spočten očeekávaný celkkový zábor přírodního
stanoviště 6510 (předmětu ochranny EVL Beeskydy) na katastru obcce Nový Hrozenkov
v souvislossti s hodnoceenou územní studií.
V následující tabulcce (Tab. 6) jee uveden cellkový spočteený zábor biootopu T1.1 Mezofilní
M
ovsíkové loouky (resp. stanoviště 65510) jednotllivými navrh
hovanými vaariantami ve vztahu k
celkové plooše tohoto biotopu v EV
VL Beskydy a na území obce
o
Nový H
Hrozenkov. V tabulce
je obsaženo i srovnáníí zjištěného záboru plocchy přírodníh
ho stanovištěě 6510 ve vztahu
v
ke
stanoveným
m limitům vý
ýznamně neggativního vliv
vu.
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9130 Bučinny asociace Asperulo-Fag
A
getum:
Z dat officiální vrstv
vy mapování biotopů byl spočten očeekávaný celkkový zábor přírodního
stanoviště 6510
6
(předm
mětu ochrany EVL Besky
ydy) na katasttru obce Novvý Hrozenko
ov.
V násleedující tabulcce (Tab. 7) j e uveden ceelkový spočteený zábor biiotopu L5.1 Květnaté
bučiny (ressp. stanovišttě 9130) jednnotlivými naavrhovanýmii variantami ve vztahu k celkové
ploše tohoto biotopu v EVL Beskkydy a na území
ú
obce Nový Hrozzenkov. V taabulce je
obsaženo i srovnání zjištěného
z
zááboru ploch
hy přírodního
o stanoviště 9130 ve vztahu
v
ke
stanoveným
m limitům vý
ýznamně neggativního vliv
vu.
Z údajůů uvedených
h v souhrnnýých tabulkácch níže vyp
plývá, že v katastru obce Nový
Hrozenkovv nedochází v případě žáádné z navržeených varian
nt k překročeení limitu vý
ýznamně
negativníh
ho vlivu na přírodní
p
stanooviště 6230, 6510 ani 913
30.
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Tab. 5: Sumarizace očekávaných záborů stanoviště 6230 realizací jednotlivých variant územní studie ve vztahu k limitům významně negativního vlivu.
varianta
dílčí
varianta

č. 1 červená
s celou sjezdovkou
se zkrácenou
sjezdovkou

plocha
biotopu na
katastru
obce [ha]
zábor
stanoviště
6230
celkem [ha]
limit [%]
plocha
záboru [%]

č. 2 fialová
s parkovacím
domem u dolní
stanice

-

116,22

č. 3 modrá
s parkovištěm u
točny

116,22

kvalita

kvalita

č. 4 šedá
4.1 individuální
doprava

116,22

kvalita

4.2 skibus
parkoviště u
točny

parkoviště u
bývalé školy

116,22

kvalita

kvalita

kvalita

kvalita

kvalita

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I+II

I

I + II

0,002

0,002

0,002

0,002

0

0

0,002

0,002

0,002

0,002

0

0

0

0

0

0

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0

0

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0

0

0

0

0

0

Tab. 6: Sumarizace očekávaných záborů stanoviště 6510 realizací jednotlivých variant územní studie ve vztahu k limitům významně negativního vlivu.
varianta
dílčí
varianta

č. 1 červená
s celou sjezdovkou
se zkrácenou
sjezdovkou

plocha
biotopu na
katastru
obce [ha]
zábor
stanoviště
6510
celkem [ha]
limit [%]
plocha
záboru [%]

č. 2 fialová
s parkovacím
domem u dolní
stanice

-

426,37

č. 3 modrá
s parkovištěm u
točny

426,37

kvalita

kvalita

4.1 individuální
doprava

426,37

kvalita

č. 4 šedá
4.2 skibus
parkoviště u
točny

parkoviště u
bývalé školy

426,37

kvalita

kvalita

kvalita

kvalita

kvalita

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

0,11

0,14

0,14

0,11

0,11

0

0

0,09

0,09

0

0

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0

0

0,03

0,03

0

0

Tab. 7: Sumarizace očekávaných záborů stanoviště 9130 realizací jednotlivých variant územní studie ve vztahu k limitům významně negativního vlivu.
varianta
dílčí
varianta

č. 1 červená
s celou sjezdovkou
se zkrácenou
sjezdovkou

plocha
biotopu na
katastru
obce [ha]
zábor
stanoviště
9130
celkem [ha]
limit [%]
plocha
záboru [%]

č. 2 fialová
s parkovacím
domem u dolní
stanice

-

466,03

č. 3 modrá
s parkovištěm u
točny

466,03

kvalita

kvalita

4.1 individuální
doprava

466,03

kvalita

č. 4 šedá
4.2 skibus
parkoviště u
točny

parkoviště u
bývalé školy

466,03

kvalita

kvalita

kvalita

kvalita

kvalita

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

I

I + II

1,53

1,53

1,53

1,53

0,44

0,44

1,37

1,37

1,37

1,37

0

0
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Kumulativvní vliv na přírodní
p
stan
noviště 6230
0, 6510 a 913
30 v rámci E
EVL Beskyd
dy:
Při vztažení zjištěn
ného rozsahhu očekávan
ného záboru
u plochy prrioritního přírodního
stanoviště 6230 na ceelé území E
EVL Beskydy, kde plo
ocha stanoviiště 6230 činila
č
dle
oficiálních dat AOPK ČR v době vvyhlášení EV
VL 647,62 ha,
h odpovídá plocha zábo
oru všech
variant hoddnotě <0,001
1 %. Lze důůvodně předp
pokládat, že tato hodnotaa (<0,001 %)
% nebude
ani při souučtu ostatních
h záborů plooch přírodníh
ho stanovištěě 6230 na úzzemí ostatnícch obcí v
EVL Beskyydy (kumulaativní vliv) ppřekračovat hodnotu
h
1%. Hodnotu 1%
%, resp. řád
dově nižší
jednotky procent,
p
lze považovat za indikativ
vní z hledisk
ka stanovenní hladiny významně
v
negativníhoo vlivu na úrrovni celé EV
VL (viz kap. 4.3).
Při vztaažení zjištěnéého rozsahu oočekávaného
o záboru plocchy přírodníhho stanovištěě 6510 na
celé územíí EVL Besky
ydy, kde ploocha stanovišště 6510 činiila dle oficiáálních dat AOPK
A
ČR
v době vyhhlášení EVL 9 317,33 haa, odpovídá plocha zábo
oru všech var
ariant hodnottě <0,001
%. Lze důvvodně předp
pokládat, že ttato hodnotaa (<0,001 %)) nebude anii při součtu ostatních
záborů plooch přírodn
ního stanoviiště 6510 na
n území ostatních
o
obbcí v EVL Beskydy
(kumulativvní vliv) přeekračovat hoodnotu 1%. Hodnotu 1%, resp. řáádově nižší jednotky
procent, lzze považovatt za indikatiivní z hlediska stanoven
ní hladiny výýznamně neg
gativního
vlivu na úrovni celé EV
VL (viz kap. 4.3).
Při vztaažení zjištěnéého rozsahu oočekávaného
o záboru plocchy přírodníhho stanovištěě 9130 na
celé územíí EVL Besky
ydy, kde ploocha stanovišště 9130 činiila dle oficiáálních dat AOPK
A
ČR
v době vyyhlášení EV
VL 8 209,880 ha, odpo
ovídá ploch
ha záboru jjednotlivých
h variant
následujícím
m hodnotám
m:
- variannta č. 1 a 3: 0,02 % z plocchy stanovišttě v EVL
- variannta č. 2: 0,01 % z plochy sstanoviště v EVL
- ostatníí varianty do
o plochy stannoviště 9130 nezasahují
Lze důůvodně předp
pokládat, žee tyto hodnoty (0,01-0,,02 %) nebuudou ani přři součtu
ostatních záborů
z
ploch přírodního stanoviště 9130 na územ
mí ostatních oobcí v EVL Beskydy
(kumulativvní vliv) přeekračovat hoodnotu 1%. Hodnotu 1%, resp. řáádově nižší jednotky
procent, lzze považovatt za indikatiivní z hlediska stanoven
ní hladiny výýznamně neg
gativního
vlivu na úrovni celé EV
VL (viz kap. 4.3).
Ovlivnění přírodních stanovišť - ssouhrn:
Na záklladě výše pro
ovedeného roozboru lze konstatovat, že
ž realizace aani jedné z variant
v
by
nevedla k významně negativnímuu ovlivněníí (-2 dle stupnice
s
hoodnocení) přírodního
stanoviště 6230, 6510 či 9130. C
Celková míraa vlivu na přírodní stanooviště pro jednotlivé
varianty naavržených v koncepci
k
je uuvedena v náásledující sou
uhrnné tabullce.
Tab. 8: Výýsledná míra vlivu jednottlivých varian
nt na hodnoccená přírodníí stanoviště.
varianta
č. 1 červená
č. 2 fialová
č. 3 modrá
č. 4 šedá

dílčí varianta
s celou sjezdovkou
se zkrácen
nou sjezdovkou
s parkovaccím domem u doolní stanice
s parkovišttěm u točny
4.1 individ
duální doprava
parkoviště
p
u točnny
4.2
skibus parkoviště
p
u bývvalé školy

míra vlivu
u na přírodní sstanoviště
6230
6510
9130
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
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Velké šelm
my – vlk obecný, rys ostrrovid, medv
věd hnědý:
V případě vlka a ry
ysa je výskyyt z minulossti udáván přímo
p
z řešeeného územ
mí, nálezy
medvěda jssou udávány
y ze širšího okolí, zejmééna z prostorru Javornickkého hřebenee. Je tedy
evidentní, že území, kterým
k
prochhází navržen
né varianty dopravního
d
zzpřístupnění prostoru
Kohútka, jssou součástí potenciálníhho biotopu vššech těchto třří druhů velkkých šelem.
V důsleedku eventuáálního vybuudování nav
vržené lanov
vé dráhy a sjezdových tratí se
zázemím (pparkovací pllochy) v růzzných varian
ntách lze očeekávat kompplex různě záávažného
ovlivnění biotopu
b
velký
ých šelem. P
Při budování lanové dráh
hy, sjezdovýcch tratí a dop
provodné
infrastruktuury by došlo
o ke změně sstávajícího, částečně klidového režim
mu lesních porostů
p
a
navazující nelesní krajiiny v dotčenném území. K rušení (aku
ustickému i vvizuálnímu) okolního
prostředí by
b docházelo
o jak během
m přípravnýcch a stavebn
ních prací (kkácení dřevin, pohyb
mechanizacce a dělníků
ů), tak při buudoucím provozu lanovéé dráhy a sjeezdových traatí. Vznik
nových linniových koriidorů lanovéé dráhy a sjezdových tratí by znaamenal rozččlenění a
fragmentacci stávajícího lesního pprostředí v horní
h
části dotčeného území, včettně další
fragmentacce vymezenéého dálkovéého migračn
ního koridorru pro velkké savce. Vymezený
V
dálkový migrační
m
koridor je přitom
m již nyní negativně
n
ov
vlivněn – fraagmentován existencí
stávajících sjezdových
h tratí a přřístupové assfaltové kom
munikace. N
Na druhou stranu
s
je
zapotřebí dodat, že případný buudoucí prov
voz lanové dráhy a ssjezdových tratí by
pravděpodoobně neměl zásadně neegativní efek
kt ve smyslu vytvoření
ní totálně neeprůchozí
bariéry proo velké šelm
my a jejich pootravní záklaadnu. Mohl by však, spoolečně s očeekávaným
dalším nárůůstem návštěěvnosti, znam
menat další ztížení
z
využívání širšíhoo území Javo
ornického
hřebene velkými šelmaami.
Dlouhoddobá i aktuáální nálezováá data o výsk
kytu velkých
h šelem v CH
HKO a EVL Beskydy
jednoznačnně ukazují, že
ž i přes rel ativně vysok
kou míru osídlení území
mí, fragmentaaci území
způsobenouu sítí doprav
vních komunnikací, lesnícch cest, relatiivně hustou sítí letních a zimních
turistickýchh tras, značn
ným počtem objektů pro bydlení a rek
kreaci aj. nab
abízí Beskydy
y vhodné
prostředí pro
p výskyt, rozmnožován
r
ní a migraci velkých šelem (viz nappř. Banaš et al. 2008,
Ústav bioloogie obratlov
vců Akademiie věd ČR v.v.i. 2014).
Analýzaa prostorových dat o výskkytu velkých
h šelem a ku
urovitých pták
áků z CHKO Beskydy
a CHKO Šumava,
Š
reallizovaná v ráámci projekttu VaV Min
nisterstva živvotního prosttředí (viz
Banaš et all. 2008) ukázzala, že rekreeační a méněě intenzivní dopravní
d
vyuužívání územ
mí má vliv
na rozmístěění těchto drruhů. Analýzza však nepro
okázala, že by
b tento typ využívání území měl
významnější bariérový
ý efekt. Jak ukazují data z tohoto projektu,
p
dálle údaje Hnutí Duha
z fotopastí (např. prosstor silně frrekventovanéé turistické trasy Visalaaje-Bílý Křííž), nebo
aktuální poobytová dataa z telemetriického sledo
ování rysa ostrovida
o
vC
CHKO Besk
kydy (viz
Ústav biollogie obratlo
ovců Akadeemie věd ČR v.v.i. 2014), turistickké trasy, sjezdovky,
komunikacce s menším provozem či rozptýlen
ná zástavba neznamenáá významný problém
negativně ovlivňující
o
migraci
m
velkýých šelem. Velké
V
šelmy
y se svým chhováním přizzpůsobí a
těmito prosstory migrujjí (někdy i v těsné blízk
kosti zástavb
by) převážněě v klidových
h částech
dne (zejmééna za soumrraku, úsvitu, v noci), kdy
y je zde prov
voz minimálnní či nulový.. Z těchto
důvodů neení důvodné očekávat, ž e by eventu
uální budoucí provoz lannové dráhy ve světlé
periodě dnne v předložených varian
antách měl významný
v
bariérový
b
efeekt. Ani v relevantní
r
odborné litteratuře nejso
ou k dispozicci údaje o tom, že by exiistence lanovvých drah, ly
yžařských
sjezdovýchh areálů či tu
uristických ttras vyvoláv
vala bariérov
vý efekt a znnemožňovalaa migraci
živočichů (srovnej
(
nap
př. Liddle 19997). Jako problematickéé se však jevví souvisejíccí návrhy
lyžařských sjezdových tratí ve variaantách 1 a 3 v kumulaci se
s stávající m
mírou antropogenního
využívání dotčeného území
ú
(existtence ubytov
vacích objek
ktů, sjezdový
vých tratí, přístupové
komunikacce a relativněě vysoké náv štěvnosti úzeemí).
Lze očeekávat, že by
b realizacee kterékoliv z navrženýcch aktivníchh variant do
opravního
zpřístupněnní oblasti Ko
ohútka znameenala zvýšen
ní návštěvnossti území, ressp. počtu náv
vštěvníků
dopravenýcch do prostoru hraničníh o Javornickéého hřebene. Evidentně nnejvětší tlak na nárůst
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návštěvníkůů by byl činěěn v případě vybudováníí lanové dráh
hy – var. 1 – 3. Důvodem
m pro toto
tvrzení je zkušenost
z
s dopady
d
provoozu jiných laanových drah
h na návštěvnnost ve srovn
natelných
lokalitách (např. více než desetin ásobná návšštěvnost Vellké Čantoryjje lanovkou z polské
strany než pěšky z česk
ké strany). Ekkonomika prrovozu lanov
vé dráhy (jejíí rentabilita) si prostě
nutnost výrrazné návštěěvnosti žádá a koneckoncců to doklád
dá i plánovanná přepravníí kapacita
navrženýchh lanových drah
d
(viz texxt hodnocené územní stu
udie). S tímtto dopadem jde ruku
v ruce očekkávaný nárů
ůst počtu pěšších, cyklistů
ů i lyžařů v dotčeném úzzemí, zejmén
na v jeho
vrcholové části – Javorrnickém hřebbeni. Tito náávštěvníci by
y se následněě pohybovalii v širším
dotčeném území,
ú
pravd
děpodobně zzejména po značených
z
stezkách. Nellze však vylloučit ani
relativně výýznamný navazující pohhyb bikerů čii skialpinistů
ů směrem odd horní stanicce lanové
dráhy do okkolních, relaativně klidovýých lesních porostů,
p
mim
mo vyznačenéé trasy.
Ze zkuššenosti z jiný
ých rekreačnních areálů vyplývá,
v
že pokud
p
je v pprovozu pouzze lanová
dráha, tak ta by s neejvětší pravdděpodobností nebyla veečer a v nocci v provozu
u. Avšak
vzhledem k návrhu doprovodné lyžžařské sjezdové tratě k trrase lanové ddráhy ve varriantách 1
a 3 nelze vyloučit
v
tlak
k na večerníí lyžování s doprovodný
ým umělým osvětlením, nutností
nočního zaasněžování ly
yžařských traatí a úpravu svahů
s
rolbam
mi (nárůst svě
větelného a hlukového
znečištění okolního prostředí).
p
V takovém případě
p
by bylo důvoddné očekávaat pohyb
návštěvníkůů (např. lyžaařů) v územíí vpodvečer či během čáásti noci (přii večerním ly
yžování),
migrace živvočichů dotččeným územíím by tedy mohla
m
být běěhem této klííčové klidovéé periody
dne negativvně ovlivněn
na.
Na záklladě výše prrovedeného rrozboru lze proto konstaatovat očekáávané rozmeezí mírně
negativníh
ho vlivu (-1)) až význam
mně negativ
vního vlivu (-2) na rysaa, vlka a meedvěda u
variant 1 - 3. Přesno
ou míru vlivvu nelze ny
yní stanovit z důvodu cchybějících detailů
d
o
plánovaném
m proveden
ní lanové drráhy a sjezzdových trattí, zejména provozním režimu,
přítomnosti doprovodného osvětlenní atd.
Nejmennší vliv na uvedené
u
druhhy velkých šelem
š
lze ko
onstatovat v případě var.. 4, která
počítá s reekonstrukcí stávající koomunikace, zejména v případě subbvarianty 4.2, která
navrhuje využití
v
skibu
usu a s tím očekávaný pokles intenzity indiviiduální autom
mobilové
dopravy v horních parrtiích řešenéhho území. Vliv
V
u této varianty
v
4 llze proto ko
onstatovat
v rozmezí nulového
n
ažž mírně negaativního vliv
vu.
Pro kom
mplexní zhodnocení možžného ovlivn
nění velkých
h šelem a jeejich biotopů
ů je však
nezbytné pracovat
p
tak
ké s otázkou možného kumulativníh
k
ho ovlivněníí velkých šeelem. Na
hodnocenoou ÚS byl prroto aplikovván tzv. hab
bitatový mod
del (viz Rom
mportl et al.. 2012 in
Kutal ed. 2012),
2
jehožž použití je ppodrobně po
opsáno v metodické částti tohoto hod
dnocení kap. 4.3. Využití
V
habiitatového moodelu je sicce primárně vhodné zejm
ména pro hodnocení
h
větších úzeemních celků
ů v rámci Záápadních Kaarpat, nicmén
ně i hodnoceení na úrovn
ni větších
navrženýchh záměrů, zeejména v koontextu hodn
nocení kumu
ulativního vllivu v rámcii katastru
větších obccí či celé EV
VL Beskydy, lze dle názo
oru zpracovatele tohoto nnaturového posouzení
p
metodicky připustit. Kromě
K
habitaatového mod
delu byly vy
yužity také zóny rušivéého vlivu
kolem návvrhových plo
och v dosahuu 0-500 m, 500-1000
5
m,
m blíže viz kkap. 4.3. Cílem bylo
stanovit zdda, případněě které konnkrétní variaanty zasahu
ují do biotoopů nejvíce cenných
z hlediska velkých šelem, tj. biootopů katego
orie 5 dle habitatového
ho modelu. Pro tuto
prostorovouu analýzu by
ylo použito pprostředí GIS
S.
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Obr. 16: Překryv
P
návrrhových plocch v rámci ÚS
Ú Přepravn
ní zařízení K
Kohútka, jedn
notlivých
zón vhodnnosti biotopu
u velkých šeelem dle haabitatového modelu
m
a dáálkových migračních
koridorů (zzdroj: Habitaatový model--Romportl et al. 2012 in Kutal
K
ed. 20 12, navrženéé varianty
- Urbanisticcké středisko
o Ostrava 20015, Dálkovéé migrační ko
oridory-AOPPK ČR).

Provedeenou prostoro
ovou analýzoou bylo zjištěno, že do ho
odnotných bbiotopů velký
ých šelem
kategorie 5 zasahují tři navržené vaarianty – kon
nkrétně varian
nta č. 1, č. 2 a č. 3.
V případě navržené varianty 1 - červená see v daném místě
m
nacházíí z části příro
odní luční
ové monokulltury, z části porosty kv
větnatých buučin a z meenší části
porosty, z části smrko
i člověkem
m výrazně pozzměněné biootopy v okolíí zástavby (objekty pro reekreaci, cesty
y, apod.).
Rozsah ovvlivnění biotopu velkýchh šelem zón
ny kategorie 5 navrhovaanou variantou 1 byl
stanoven na
n 6,44 ha (v
ve vzdálenossti do 500 m),
m resp. 2,06
6 ha (ve vzddálenosti do 1000 m),
celkem 8,5 ha.
V případě navržené varianty 2 - fialová see v daném místě nachází z části příro
odní luční
porosty, z většiny
v
smrk
kové lesy střřídané vzrosttlými květnatými bučinam
mi. Rozsah ovlivnění
o
biotopu velkých šelem zóny kategoorie 5 navrho
ovanou variaantou 2 byl sstanoven na 12,11 ha
(ve vzdálennosti do 500 m), resp. 5,770 ha (ve vzd
dálenosti do 1000 m), cellkem 17,81 ha.
h
V případě navržené varianty 3 - modrá see v daném místě nachází z části příro
odní luční
porosty, z části smrko
ové monokulltury, z části porosty kv
větnatých buučin a z meenší části
i člověkem
m výrazně po
ozměněné biiotopy v oko
olí zástavby (objekty proo bydlení a rekreaci,
cesty, apod.). Rozsah ovlivnění bbiotopu velk
kých šelem zóny kateggorie 5 navrrhovanou
variantou 3 byl stanoveen na 6,44 haa (ve vzdálen
nosti do 500 m), resp. 2,005 ha (ve vzzdálenosti
do 1000 m)), celkem 8,4
49 ha.
Ostatní navržené varianty do nejjvíce hodnotných biotopů
ů velkých šellem nezasahují.
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Zóna biiotopů nejvíce vhodnýchh pro velké šelmy kateg
gorie 5 zaujíímá dle habitatového
modelu v katastru
k
obcee Nový Hrozzenkov 2 146
6 ha, v katasstru obce Kaarolinka (kam
m některé
zóny vlivuu také zasahu
ují) 2 229 haa, na území celé EVL Beskydy
B
se jeedná o 67 23
32,58 ha.
Následujícíí tabulka zah
hrnuje vztažeení rozlohy biotopů
b
kateg
gorie 5 ovlivvněných jedn
notlivými
variantami k celkové ro
ozloze těchto
to biotopů v katastru obcce Nový Hroozenkov, Kaarolinka a
EVL Beskyydy.
Tab. 9: Suumarizace rellativního zábboru biotopů
ů nejvíce vho
odných pro vvelké šelmy ve
v vztahu
k rozloze toohoto biotop
pu v katastru obce Nový Hrozenkov,
H
Karolinka
K
aE
EVL Beskyd
dy.
varianta

1 červená
2 fialová

3 modrá

dílčí
varianta
s celou
sjezdovkou
se zkrácenou
u
sjezdovkou
s
parkovacím
domem u
dolní stanicee
s
parkovištěm
m
u točny

záborr biotopu
kateegorie V.
v katastrru obce Nový
ý
Hrozeenkov [%]

b
zábor biotopu
katego
orie V.
v katasttru obce
Karolin
nka [%]

zábor bio
otopu
kategorie V.. v rámci
EVL Besky
ydy [%]

00,38 %

0,01 %

0,01 %

00,38 %

0,01 %

0,01 %

00,83 %

0%

0,03 %

00,38 %

0,01 %

0,01 %

00,38 %

0,01 %

0,01 %

Z výše uvedené tab
bulky vyplývvá, že v přípaadě ani jedné navržené vvarianty se stanovené
s
hodnoty reelativního záb
boru neblíží limitu významně negativního vlivu,, který je stanoven na
5% v rám
mci katastru obce Nový Hrozenkov
v. Zjištěné hodnoty
h
zábboru biotopů
ů nejvíce
vhodných pro
p velké šellmy se ani neeblíží hodnottě 1 %.
Při zappočtení ostattních kumullativních vlivů, tj. oček
kávaných zááborů nejvho
odnějších
biotopů pro velké šelm
my dalšími zzáměry v EV
VL Beskydy
y (0,30 %, vviz kap. 4.3, Tab. 4)
zjistíme, žee celkový ku
umulativní vvliv na velk
ké šelmy činí v EVL Beeskydy aktuáálně max.
0,33 % (lim
mit významn
ně negativníhho vlivu pro EVL je stan
noven na 5 %
%). Do kumu
ulativních
vlivů na veelké šelmy neejsou započte
teny výsledky
y naturového
o hodnocení ÚP Nový Hrozenkov
(Dohnal 20013), neboť toto hodnoccení, resp. náávrh ÚP bylly vráceny k přepracování a není
tedy možnéé v současno
osti určit velikkost ovlivněěné plochy zááměry uvedeenými v rámcci nového
ÚP Novéhoo Hrozenkov
va.
Na záklladě výše pro
ovedeného rrozboru lze konstatovat,
k
že realizací vvariant č. 1, 2 a 3 by
došlo k mírně negativn
nímu ovlivněění medvěda hnědého, ry
ysa ostrovidaa a vlka obeccného (-1
dle stupnicce hodnocen
ní) z hlediskka hodnocen
ní kumulativního vlivu nna nejvíce hodnotné
h
biotopy. V kontextu výše uvedenýých argumen
ntů je však nezbytné uppřesnit, že vzhledem
v
k nejistotám
m v otázce konkrétního
k
technického
o a logistick
kého řešení budoucích lanových
drah, sjezdových tratí a jejich zázem
mí (zejména provozního režimu,
r
rozssahu provozo
ovaných a
vyvolanýchh aktivit v úzzemí) a z tohho vyplývajíccích kumulattivních vlivůů je nezbytnéé stanovit
celkové vliivy na velkéé šelmy u vaariant 1 – 3 v rozmezí mírně
m
negattivního vlivu (-1) až
významně negativního
o vlivu (-2).
Ostatníí navržené varianty,
v
respp. subvarian
nty, by pravd
děpodobně m
měly nulový
ý vliv na
velké šelmyy (0 dle stupnice hodnoccení).
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Střevlík hrrbolatý (Carrabus variolu
us):
Druh je ohhrožen zejmééna změnou charakteru jeho
j
stanovišště či zánikeem stanoviště (změna
vodního režimu, velkop
plošné kácenní porostu - přílišné
p
otevřření dosud zzastíněných stanovišť,
s
znečištění vody,
v
zastavění biotopu aapod.).
Výskyt tohhoto druhu v řešeném úzeemí je udáváán z okolí vodního toku V
Vranča a jeh
ho přítoků
– viz kap. 3.1. Výskyt je
j pravděpoddobný i u daalších drobný
ých vodotečíí a pramenišťť v okolí.
V případě některých variant (konkkrétně varian
nty č. 1, 2 a 3) tedy docchází k prosttorovému
překryvu výskytu
v
daného druhu a aaktivit souvissejících s nav
vrženými zám
měry. U variianty č. 1
je výskyt sttřevlíka znám
m i přímo z bbezprostředn
ní blízkosti trasy (NDOP)).
V případě realizace něěkterých variiant (konkréétně č. 1, 2 a 3) by moohlo dojít k přímému
prostorovém
mu překryvu
u výskytu daaného druhu
u a aktivit so
ouvisejících s navrženým
mi záměry
(možnost likvidace
l
či drenáže apood. vodních a mokřadních biotopů ddruhu). V naaturovém
hodnocení rozpracovan
ného ÚP Novvý Hrozenko
ov (Dohnal 2013),
2
který oobsahoval vaariantu č.
1, byl konnstatován míírně negativvní vliv na střevlíka hrb
bolatého z ddůvodu potenciálního
zásahu do biotopu druh
hu. S tímto zzávěrem lze souhlasit prro všechny tř
tři varianty zahrnující
z
výstavbu přepravního zařízení,
z
konkkrétně tedy pro
p varianty č. 1, 2 a 3.
Na základěě výše prov
vedeného rozzboru lze proto
p
konstattovat, že reaalizace hodn
noceného
záměru ve variantě č. 1,
1 2 a 3 budee mít mírně negativní vlliv (-1 dle stuupnice hodnocení) na
střevlíka hrrbolatého. V případě osttatních varian
nt je možné konstatovatt nulové ovliivnění (0
dle stupnice hodnocení).
utobřichá (B
Bombina variiegata):
Kuňka žlu
Druh je ohrožen
o
zejm
ména změnnou charakteeru jeho stanoviště či zánikem stanoviště
s
(odvodňování luk, lesů
ů, příkopů u cest, regullace vodotečí, vysoké ryybí osádky v místech
výskytu apod.).
Výskyt tohhoto druhu v řešeném úzeemí sice neníí udáván, alee je potenciállně možný lo
okálně na
vhodných biotopech. Na potenciiální výskytt tohoto dru
uhu v trase navržených
h variant
upozorňujee i Dohnal (2
2013) v naturrovém hodno
ocení rozpracovaného ÚPP Nový Hrozenkov –
viz kap. 3.11.
V případě realizace něěkterých variiant (konkréétně č. 1, 2 a 3) by moohlo dojít k přímému
prostorovém
mu překryvu
u výskytu daaného druhu a aktivit sou
uvisejících s navrženýmii záměry.
V naturovéém hodnoceení rozpracoovaného ÚP
P Nový Hrozenkov (D
Dohnal 2013
3), který
obsahoval variantu č. 1, byl konnstatován mírně
m
negativ
vní vliv na kuňku žluttobřichou
z důvodu potenciálního
p
o zásahu do bbiotopu druh
hu. S tímto závěrem lze ssouhlasit pro
o všechny
tři variantyy zahrnující výstavbu
v
přeppravního zařřízení, konkrétně tedy proo varianty č. 1, 2 a 3.
Na základěě výše prov
vedeného rozzboru lze proto
p
konstattovat, že reaalizace hodn
noceného
záměru ve variantě č. 1,
1 2 a 3 budee mít mírně negativní vlliv (-1 dle stuupnice hodnocení) na
kuňku žlutoobřichou. V případě ostaatních varian
nt pak je možžné konstatov
ovat nulové ovlivnění
o
(0 dle stupnnice hodnoceení).
patský (Triturus montan
ndoni):
Čolek karp
Druh je ohrožen
o
zejm
ména změnnou charakteeru jeho stanoviště či zánikem stanoviště
s
(odvodňování luk, lesů
ů, příkopů u cest, regullace vodotečí, vysoké ryybí osádky v místech
výskytu apod.).
Výskyt tohhoto druhu v řešeném úzeemí sice neníí udáván, alee je potenciállně možný lo
okálně na
vhodných biotopech. Na potenciiální výskytt tohoto dru
uhu v trase navržených
h variant
upozorňujee i Dohnal (2
2013) v naturrovém hodno
ocení rozpracovaného ÚPP Nový Hrozenkov –
viz kap. 3.11.
V případě realizace něěkterých variiant (konkréétně č. 1, 2 a 3) by moohlo dojít k přímému
prostorovém
mu překryvu
u výskytu daaného druhu a aktivit sou
uvisejících s navrženýmii záměry.
V naturovéém hodnoceení rozpracoovaného ÚP
P Nový Hrozenkov (D
Dohnal 2013
3), který
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obsahoval variantu
v
č. 1, byl konstattován mírně negativní vliv na čolka kkarpatského z důvodu
potenciálníího zásahu do biotopu druhu. S tím
mto závěrem
m lze souhllasit pro všeechny tři
varianty zaahrnující výsttavbu přepraavního zařízeení, konkrétně tedy pro vaarianty č. 1, 2 a 3.
Na základěě výše prov
vedeného rozzboru lze proto
p
konstattovat, že reaalizace hodn
noceného
záměru ve variantě č. 1,
1 2 a 3 budee mít mírně negativní vlliv (-1 dle stuupnice hodnocení) na
čolka karpaatského. V přřípadě ostatnních variant pak
p je možnéé konstatovat
at nulové ovlivnění (0
dle stupnice hodnocení).

4.4.2 Poopis a vy
yhodnocen
ní přímýc h a nepřřímých vllivů výsta
avby a
provozu navrženéh
ho záměru
u na předm
měty ochra
any PO Hoorní Vsack
ko
Chřástal polní
p
(Crex crex):
c
Hnízdění druhu
d
je udááváno přímoo z lučních porostů
p
v ho
orním konci varianty č. 1 a č. 3
(zdroj: ND
DOP), pravděěpodobný je i výskyt v dolní
d
části vaarianty č. 1, 2 a 3 a plán
novaných
sjezdovýchh tratí. Při vý
ýstavbě navrržených variiant č. 1, 2 a 3 dojde v pprostoru jedn
notlivých
staveb (dollní a horní sttanice, sloupyy lanové drááhy) k odstran
nění části stáávajícího veg
getačního
krytu, půdnního profilu v místě stavveb a fyzick
kému záboru
u části plochhy stávajících
h lučních
biotopů, ktteré jsou chřřástalem obýývány. Dále lze potenciálně očekávvat, že při sttavebních
pracích doojde k akustiickému i vizzuálnímu ru
ušení okolníh
ho prostředíí v důsledku
u pohybu
stavební mechanizace
m
a prováděníí samotných
h stavebních
h prací, dálee též během provozu
navrženéhoo záměru (laanové dráhyy a příslušen
nství). Vzhledem k charrakteru zám
měru však
půjde o pom
měrně malé zábory
z
potennciálně vhodných lučních
h přírodních bbiotopů.
Z výše uveedených dův
vodů lze konnstatovat, že realizace zááměru ve vaariantě č. 1, 2 a 3 by
znamenala mírně nega
ativní ovlivn
nění (- 1 dlee stupnice hodnocení)
h
ch
chřástala poln
ního. Pro
zmírnění potenciálních
p
h negativníchh vlivů zám
měru na tento předmět oochrany je vhodné
v
a
reálné realiizovat konkrrétní zmírňujjící opatření – zejména provádění
p
přřípadných sttavebních
prací mimoo hnízdní období chřásttala (viz kap
p. 5). V příp
padě ostatníích variant je
j možné
konstatovatt nulové ovlivnění (0 dlee stupnice ho
odnocení).
a bonasia):
Jeřábek leesní (Bonasa
V řešeném území nav
vržených zám
měrů či v blízkém okollí není hnízzdění druhu aktuálně
udáváno. Na
N potenciállní výskyt v dotčeném území
ú
je upo
ozorněno v nnaturovém hodnocení
h
rozpracovaaného UP Nový
N
Hrozennkov (Dohnaal 2013). Potenciálně vhhodný biotop
p jeřábka
lesního se nachází v trrase variantyy č. 1 a 3. Zájmové
Z
úzeemí se navícc nachází v jádrovém
j
území PO Horní Vsack
ko. Lze tedyy konstatovaat, že případn
ná realizace některých variant
v
by
mohla zasááhnout do potenciálního bbiotopu jeřáb
bka lesního.
V naturovéém hodnoceení rozpracoovaného ÚP
P Nový Hrozenkov (D
Dohnal 2013
3), který
obsahoval variantu č. 1, byl konsttatován mírn
ně negativní vliv na jeřáábka lesního
o. S tímto
závěrem lzze souhlasit pro obě vaarianty zahrrnující výstaavbu přepravvního zařízeení až na
hřeben, koonkrétně ted
dy pro variaanty č. 1 a 3. Důvodem
m je očekávvaný zásah do části
potravního a potenciálního hnízdnního biotopu (rušení, záb
bor, resp. zm
měna charaktteru části
stávajících biotopů).
Na základěě výše prov
vedeného rozzboru lze proto
p
konstattovat, že reaalizace hodn
noceného
záměru ve variantě č. 1 a 3 by znam
menala mírn
ně negativníí vliv (-1 dlee stupnice ho
odnocení)
na jeřábka lesního. V případě
p
ostatnních variant je
j možné konstatovat nuulové ovlivněění (0 dle
stupnice hoodnocení).
Čáp černýý (Ciconia niigra):
V řešeném území navrržených variaant není hnízzdění druhu aktuálně uddáváno, ale vzhledem
v
k okolnímuu prostředí jeej není možnné vyloučit. Zájmové území se navícc nachází v jádrovém
j
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území PO Horní Vsaccko. Na výsskyt tohoto druhu v zájjmovém úzeemí je upozzorněno i
v naturovém
m hodnoceníí rozpracovan
aného UP No
ový Hrozenko
ov (Dohnal 22013).
V naturovéém hodnoceení rozpracoovaného ÚP
P Nový Hrozenkov (D
Dohnal 2013
3), který
obsahoval variantu č. 1, byl konsstatován mírrně negativn
ní vliv na čáápa černého
o. S tímto
závěrem lzze souhlasitt pro všechhny varianty
y zahrnující výstavbu ppřepravního zařízení,
konkrétně tedy
t
pro varrianty č. 1, 2 a 3. Důvod
dem je očekáávaný zásah do části potrravního a
potenciálníího hnízdníh
ho biotopu ((rušení, zábo
or, resp. zm
měna charaktteru části sttávajících
biotopů).
Na základěě výše prov
vedeného rozzboru lze proto
p
konstattovat, že reaalizace hodn
noceného
záměru vee variantě č. 1, 2 a 3 by znamen
nala mírně negativní vvliv (-1 dle stupnice
hodnocení)) na čápa černého. V příípadě ostatníích variant pak
p je možnéé konstatovaat nulové
ovlivnění (0
( dle stupnicce hodnocenní).
Strakapou
ud bělohřbettý (Dendrocoopos leucoto
os):
V řešeném území navržených vvariant není hnízdění druhu udávváno, ale vzhledem
v
k charakterru okolních lesních
l
poroostů je pravd
děpodobné. Dle
D nálezovéé databáze NDOP
N
byl
výskyt tohoto druhu zaaznamenán i v blízkosti navržených horních stannic varianty č. 1 a 3.
Zájmové území
ú
se nav
víc nachází v jádrovém území PO Horní
H
Vsackko. Na výsky
yt tohoto
druhu v zájjmovém územ
mí je upozorrněno i v natturovém hod
dnocení rozprracovaného UP
U Nový
Hrozenkovv (Dohnal 2013).
V naturovéém hodnoceení rozpracoovaného ÚP
P Nový Hrozenkov (D
Dohnal 2013
3), který
obsahoval variantu č. 1,
1 byl konstaatován mírněě negativní vliv
v na strakaapouda běloh
hřbetého.
S tímto závvěrem lze sou
uhlasit pro vvšechny variaanty zahrnujíící výstavbu přepravního zařízení,
konkrétně tedy
t
pro varrianty č. 1, 2 a 3. Důvod
dem je očekáávaný zásah do části potrravního a
potenciálníího hnízdního
o biotopu (záábor, resp. zm
měna charak
kteru části stáávajících biotopů).
Na základěě výše prov
vedeného rozzboru lze proto
p
konstattovat, že reaalizace hodn
noceného
záměru vee variantě č. 1, 2 a 3 by znamen
nala mírně negativní vvliv (-1 dle stupnice
hodnocení)) na strakapouda běloohřbetého. V případě osstatních varriant pak jee možné
konstatovatt nulové ovlivnění (0 dlee stupnice ho
odnocení).
Datlík tříp
prstý (Picoid
des tridactylu
us):
V řešeném území navrržených variaant není hnízzdění druhu aktuálně uddáváno, ale vzhledem
v
j
k okolnímuu prostředí jeej není možnné vyloučit. Zájmové území se navícc nachází v jádrovém
území PO Horní Vsaacko. Na pootenciální výskyt
v
tohotto druhu v zzájmovém území
ú
je
upozorněnoo i v naturov
vém hodnoceení rozpracov
vaného UP Nový
N
Hrozenk
nkov (Dohnall 2013).
Na základěě výše proved
deného rozb oru a zejmén
na s ohledem
m na uplatněnní principu předběžné
p
opatrnosti je
j možné konstatovat, žee realizace ho
odnoceného záměru ve vvariantě č. 1,, 2 a 3 by
znamenala mírně nega
ativní vliv (- 1 dle stupnicce hodnocení) na datlíkaa tříprstého. Důvodem
D
o části potraavního a po
otenciálního hnízdního bbiotopu (záb
bor, resp.
je očekávaaný zásah do
změna chaarakteru částti stávajícíchh biotopů). V případě ostatních vaariant pak je možné
konstatovatt nulové ovlivnění (0 dlee stupnice ho
odnocení).
Lejsek maalý (Ficedula
a parva):
V řešeném území navrržených variaant není hnízzdění druhu aktuálně uddáváno, ale vzhledem
v
k okolnímuu prostředí jej
j není možžné vyloučit. V nálezov
vé databázi (NDOP) je nejbližší
výskyt udááván z masiivu Válečkoovy Kyčery.. Na výsky
yt tohoto v zzájmovém území
ú
je
upozorněnoo i v naturov
vém hodnoceení rozpracov
vaného UP Nový
N
Hrozenk
nkov (Dohnall 2013).
V naturovéém hodnoceení rozpracoovaného ÚP
P Nový Hrozenkov (D
Dohnal 2013
3), který
obsahoval variantu č. 1, byl konsstatován mírrně negativníí vliv na lejjska malého
o. S tímto
závěrem lzze souhlasitt pro všechhny varianty
y zahrnující výstavbu ppřepravního zařízení,
konkrétně tedy
t
pro varrianty č. 1, 2 a 3. Důvod
dem je očekáávaný zásah do části potrravního a
potenciálníího hnízdního
o biotopu (záábor, resp. zm
měna charak
kteru části stáávajících biotopů).
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Na základěě výše prov
vedeného rozzboru lze proto
p
konstattovat, že reaalizace hodn
noceného
záměru vee variantě č. 1, 2 a 3 by znamen
nala mírně negativní vvliv (-1 dle stupnice
hodnocení)) na lejska malého.
m
V přřípadě ostatn
ních variant pak
p je možnné konstatovaat nulové
ovlivnění (0
( dle stupnicce hodnocenní).

4.5 Hod
dnoceníí vlivů ko
oncepce
e na celistvost e
evropsky
y
význam
mných lo
okalit a p
ptačích oblastí
o
4.5.1 Mettodika hod
dnocení výýznamnos ti vlivů na
a celistvostt lokalit
Úvodem
m je vhodnéé uvést, že ccelistvostí u EVL/PO ob
becně rozum
míme udržen
ní kvality
lokality z hlediska
h
napllňování jejíchh ekologický
ých funkcí vee vztahu k přředmětům occhrany. V
dynamickéém pojetí jde o schopnostt ekosystémů
ů nadále fung
govat způsobbem, který jee příznivý
pro předm
měty ochrany
y z hlediskka zachován
ní, popř. zlepšení jejicch stávajícíh
ho stavu.
Celistvost lokality je zachována,
z
ppokud má lokalita vysok
ký potenciál pro zabezpeečení cílů
ochrany, má
m zachovány ekologickéé funkce, saamočisticí a obnovné schhopnosti v rámci
r
své
dynamiky (MŽP
(
2007).
V soulaadu s metodicckým doporuučením MŽP
P (viz MŽP 2007)
2
se hoddnocení vlivů
ů záměru
na celistvost EVL Besk
kydy a PO Hoorní Vsacko zaměřilo na zjištění, zdaa koncepce:
• způsobbuje změny důležitých
d
ekkologických funkcí
f
• význam
mně redukujee plochy výskkytu předměětu ochrany EVL
E
a PO
• redukuj
uje diverzitu lokality
l
• vede kee fragmentacci lokality
• vede ke
k ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik
c
k lokality, nna nichž záávisí stav
předměětu ochrany
• narušujje naplňován
ní cílů ochranny lokality

4.5.2 Výssledky hod
dnocení výýznamnostti vlivů na
a celistvostt lokalit
Relevanntní argumen
nty pro vyhoodnocení vliv
vů záměru na
n celistvostt lokalit (eko
ologickou
integritu) jsou
j
obsažen
ny již v předdchozím hod
dnocení vliv
vů záměru nna předměty ochrany
EVL Beskkydy a PO Horní
H
Vsackko. Pro detaailní popis ekologických
e
h souvislostí je tedy
vhodné odkkázat na zmíněné hodnoccení (viz kap
p. 4.4).
ůležitých eko
ologických fu
funkcí EVL a PO:
Vyhodnocení eventuállního vyvoláání změn dů
Na zákkladě podro
obného vyhhodnocení vlivů
v
realizzace hodnoocené konceepce lze
konstatovatt, že v příp
padě realizaace hodnocených variaant dojde k určitým změnám
ekologickýých funkcí okolních
o
přirrozených bio
otopů a tím pádem k neegativnímu ovlivnění
o
předmětů ochrany EV
VL Beskydyy a PO Horrní Vsacko. V případě vvybraných předmětů
p
ochrany EV
VL Beskydy
y: vlka, medv
dvěda a rysa lze tento vliv ohodnotitt na rozmezíí mírně a
významně negativního vlivu.
Vyhodnocení eventuá
ální význam
mné redukcee ploch výsk
kytu předměětů ochrany
y EVL a
PO:
Lze konnstatovat, že realizací přředložené koncepce v jed
dnotlivých naavržených variantách
v
nedojde k významné redukci
r
plocch výskytu typů přírod
dních stanovvišť ani k významné
v
redukci rozzlohy biotop
pu evropsky významných
h druhů a ptačích druhů,, jež jsou přředmětem
ochrany EV
VL Beskydy a PO Horní Vsacko.
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Vyhodnocení eventuállní významn
né redukce diverzity
d
EV
VL a PO:
Za význnamně negattivní redukcii diverzity EVL
E
a PO lzze považovatt případnou eliminaci
výskytu či výrazné snížžení početnoosti některéh
ho ze stávajíccích předměttů ochrany (evropsky
(
významnýcch druhů čii ptačích drruhů), resp. diagnostick
kých, typickkých či och
hranářsky
významnýcch druhů naa plochách vvýskytu typů
ů přírodních
h stanovišť – předmětů ochrany
v důsledkuu realizace ko
oncepce.
Realizacce koncepcee nebude znaamenat elim
minaci výskytu či sníženní početnosti žádného
z předmětůů ochrany na území EVL Beskydy a PO
P Horní Vsacko.
Vyhodnocení eventuállní významn
né fragmenttace EVL a PO:
P
V důsleedku realizaace předložžené koncep
pce může dojít k výzznamné fraagmentaci
stávajícího přirozeného
o prostředí některých předmětů
p
och
hrany EVL Beskydy, konkrétně
k
velkých šellem – rysa, vlka
v a medvěěda..
né ztráty neb
bo redukce klíčových chharakteristiik EVL a
Vyhodnocení eventuállní významn
PO, na nicchž závisí sta
av předmětů
ů ochrany:
Realizacci předložen
né koncepcee lze hodno
otit jako neevýznamnouu z hlediska redukce
klíčových charakteristiik EVL a P
PO, na nichžž závisí udrržení příznivvého stavu předmětů
p
ochrany EV
VL Beskydy a PO Horní Vsacko.
ušení cílů occhrany EVL
L a PO:
Vyhodnocení eventuállního význa mného naru
Lze konnstatovat nev
významné nnarušení cílů ochrany EV
VL Beskydy a PO Horn
ní Vsacko
v důsledkuu realizace ko
oncepce.
Závěrečnéé shrnutí hod
dnotící míru
u ovlivnění celistvosti
c
lo
okalit:
Z proveedeného hod
dnocení vypllývá, že v případě
p
rysa
a, vlka a m
medvěda mů
ůže dojít
k významn
ně negativníímu ovlivněnní ekologick
ké integrity EVL
E
a PO v důsledku naavržených
změn využžití území.

4.6 Ku
umulativ
vní vlivvy ostattních známých
z
h zámě
ěrů a
koncep
pcí v zá
ájmovém
m územ
mí na evropsk
e
ky významné
lokalityy a ptačí oblasti
Obecně lze konstattovat, že v zzájmovém území
ú
lze očekávat
o
pokkračování sttávajícího
zemědělskéého, sídeln
ního, lesnickkého a reekreačního využívání krajiny. V prostoru
Javornickéhho hřebene v okolí Kohhútky, a to na české i slovenské sttraně, je pattrné jeho
relativně vysoká
v
návšštěvnost, spoojená s posttupným rozšiřováním pparkovacích míst do
okolních luučních porosstů, rekonstru
rukcí či novo
ou výstavbou
u rekreačnícch objektů, rostoucím
r
tlakem na rozšiřování
r
nabídky
n
volnnočasových aktivit
a
apod.
V kap. 4.4 byla podrobněji
p
zzhodnocena očekávaná míra záboruu plochy přírodního
stanoviště 6510, 6230 a 9130 v důůsledku realiizace variantt navrženýchh v hodnocen
né ÚS ve
vztahu k roozloze těchto
o přírodních stanovišť v k.ú. Nový Hrozenkov
H
a EVL Besky
ydy. Bylo
konstatovánno, že vzhled
dem k nízkém
mu rozsahu záboru
z
ploch
hy přírodníchh stanovišť v prostoru
jednotlivýcch variant lzze důvodně předpokládaat, že ani přři součtu osttatních zábo
orů ploch
uvedených přírodních
h stanovišť na území ostatních obcí v EVL
L Beskydy nedojde
kumulativnně k překročeení míry význnamně negattivního vlivu
u.
Dále byylo provedeno
o vyhodnoceení kumulativ
vních vlivů jednotlivých variant navrržených v
ÚS na velkké šelmy, za využití tzv. habitatovéh
ho modelu (v
viz Romportll et al. 2012 in Kutal
ed. 2012), údajů o dosaavadní míře záboru pro velké
v
šelmy nejvhodnějšších biotopů na území
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EVL Beskyydy a dalšícch souvislosttech (očekáv
vaný tlak na rozvoj dalšších aktivit v území a
rostoucí náávštěvnost území).
ú
Provvedeným vyh
hodnocením bylo konstaatováno, že v případě
velkých šeelem – rysaa, vlka a m
medvěda může
m
dojít k jejich kum
mulativně významně
v
negativním
mu ovlivnění (viz kap. 4.44).
Z analýzzy databáze informačníhho systému EIA/SEA (v
viz http://ww
ww.cenia.cz)) i místní
situace vyyplývá, že v prostoru zájmového území (včetně přilehllé slovensk
ké strany
Javornickéhho hřebene) jsou realizoovány či přip
pravovány daalší záměry ((rekonstrukce či nová
objektů apood.), které by
výstavba rekreačních
r
b do budo
oucna mohlyy významně ovlivnit
předměty ochrany
o
či ceelistvost EVL
L Beskydy a PO Horní Vsacko.
V
Konkréttní navržené záměry buddou posouzen
ny procesem
m EIA, pokudd to bude vyžžadováno
dle ZPV neebo procesem
m dle § 45h, i ZOPK. Naa možné význ
namné kumuulativní vlivy
y v území
je však třebba upozornit...

4.7 Sro
ovnání významn
v
nosti vliv
vů jedno
otlivých vvariant
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Realizacce nulové vaarianty znam
mená zachováání současnéh
ho stavu úzeemí, tedy pok
kračování
ve stávajícíím využíván
ní území s doopravní dostu
upností střed
diska po stávvající komun
nikaci bez
provedení jejího
j
zkapaacitnění. Tennto stav však
k není v soulaadu s nadřazzenými konccepcemi a
do určité míry
m ovlivňuje i rozvoj lyžžařského a reekreačního střediska Kohhútka.
V tabulcce níže je uvedeno soouhrnné srov
vnání všech
h navržených
ch variant z hlediska
významnossti vlivů na předměty
p
ochhrany EVL Beskydy
B
a PO
O Horní Vsaccko.
Z uveddeného přehlledu vyplýváá, že v příp
padě realizacce některýchh navržených
h variant,
konkrétně variant 1 - 3 bude mít navržená ko
oncepce neg
gativní vliv nna rozmezí mírně až
významně negativního vlivu na veelké šelmy – rysa, vlka a medvěda – předměty
y ochrany
EVL Beskkydy. Také v případě něěkterých dalšších předmětů ochrany EVL Besky
ydy a PO
Horní Vsaccko bylo kon
nstatováno rizziko mírně negativního
n
vlivu.
v
Lze teddy konstatovat, že význaamnost vlivů
ů nulové varrianty a jednnotlivých naavržených
aktivních variant
v
na lokality
l
Nattura 2000 není
n
srovnateelná a v cellkovém souh
hrnu (při
kumulaci vlivů)
v
se liší, jak ukazuj e výsledné pořadí
p
varian
nt v Tab. 122. Jako nejvý
ýhodnější
z hlediska vlivů
v
na lokaality Natura 22000 se jeví nulová variaanta, následoovaná varianttou 4.
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Tab. 10: Srovnání všech navržených variant z hlediska významnosti vlivů na předměty ochrany EVL Beskydy.
varianta

č. 1 červená

č. 3 modrá

č. 4 šedá

s celou
sjezdovkou

se zkrácenou
sjezdovkou

-

s parkovištěm
u točny

s parkovištěm
u dolní stanice

4.1 individuální
doprava

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

-1

-1

-1

-1

střevlík
hrbolatý

-1

-1

kuňka
žlutobřichá

-1

čolek
karpatský

dílčí varianta

předměty ochrany EVL Beskydy

č. 2 fialová

přírodní
stanoviště
6510
přírodní
stanoviště
6230*
přírodní
stanoviště
9130

velké šelmy

4.2 skibus
s parkovištěm
u točny

s parkovištěm u
bývalé školy

0

-1

0

-1

0

0

0

-1

-1

0

0

0

-1

-1

-1

0

0

0

-1

-1

-1

-1

0

0

0

-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

Tab. 11: Srovnání všech navržených variant z hlediska významnosti vlivů na předměty ochrany PO Horní Vsacko.
varianta

č. 1 červená

č. 3 modrá

č. 4 šedá

s celou
sjezdovkou

se zkrácenou
sjezdovkou

-

s parkovištěm
u točny

s parkovištěm
u dolní stanice

4.1 individuální
doprava

chřástal
polní

-1

-1

-1

-1

-1

jeřábek lesní

-1

-1

0

-1

čáp černý

-1

-1

-1

strakapoud
bělohřbetý

-1

-1

datlík
tříprstý

-1

lejsek malý

-1

dílčí varianta

předměty ochrany PO Horní Vsacko

č. 2 fialová

4.2 skibus
s parkovištěm
u točny

s parkovištěm u
bývalé školy

0

0

0

-1

0

0

0

-1

-1

0

0

0

-1

-1

-1

0

0

0

-1

-1

-1

-1

0

0

0

-1

-1

-1

-1

0

0

0

Tab. 12: Doporučené pořadí při výběru finální varianty dle souhrnné významnosti vlivu na předměty ochrany EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.
varianta
dílčí varianta
doporučené pořadí
při výběru finální
varianty

č. 1 červená
s celou
sjezdovkou
8

č. 2 fialová

č. 3 modrá

č. 4 šedá

se zkrácenou
sjezdovkou

-

s parkovištěm
u točny

s parkovištěm
u dolní stanice

4.1 individuální
doprava

7

4

5

6

1

4.2 skibus
s parkovištěm
u točny

s parkovištěm u
bývalé školy

3

2
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5. Ná
ávrh k onkré tních opatře
ení
k min
nimaliz
zaci p
případ ných negati
n
ivních
h
vlivů konce
epce n
na evrropsky
y význ
namné
é
p
o
oblast i
lokaliity a ptačí












Proo minimalizaaci rizika přřípadného neegativního vllivu realizacce hodnocenéé územní
stuudie na předm
měty ochranny a celistvo
ost EVL Besskydy a PO Horní Vsaccko je při
buddoucím výběěru nejvhodnnější variantty žádoucí vy
ycházet z prrezentované souhrnné
střeetové analýzzy (viz Tab. 10, 11 a Tab
b. 12). Z pro
ovedených annalýz vyplýv
vá, že při
hoddnocení navrržených variiant v kumulaci s dalšímii vlivy a stávvajícím staveem území
můůže dojít k vý
ýznamně neggativnímu ov
vlivnění velkých šelem – rysa, vlka a medvěda
v důsledku
d
reaalizace variaant 1 – 3 (konstatován
(
no rozmezí mírně až významně
v
neggativního vliivu). Lze prooto doporučitt upuštění od dalšího proosazování vaariant 1 –
3 a případnou
u realizaci varianty 4, tj. dílčí rek
konstrukci sttávající kom
munikace,
eveentuálně spo
ojenou s provvozem skibusu a záchytn
ných parkoviišť, případněě nulovou
varriantu, tj. pon
nechání stávaajícího stavu
u.
V případě
p
setrv
valého zájm
mu o eventuáální budoucíí realizaci nněkteré z naavržených
varriant je žádo
oucí pro danné území a konkrétní
k
zám
měr zpracovvat oficiální (de iure)
poddrobné natu
urové a bioologické hod
dnocení, ve smyslu zákk. č. 114/1992 Sb.,
v platném
p
zněn
ní, spojenýchh s aktuálním
m průzkumeem území vee vegetační (hnízdní)
sezzóně. Dle výsledků těěchto hodn
nocení lze následně st
stanovit prů
ůchodnost
jeddnotlivých sttavebních obbjektů z hled
diska limitů ochrany přřírody, resp. stanovit
konnkrétní podm
mínky jejichh případné realizace.
r
Vee fázi hodnoocené územ
mní studie
nejjsou k dispozici konkréttní technickéé detaily řeššení jednotliivých varian
nt, včetně
proovozního režžimu apod., takže nelze stanovit dettailní techniccká a admin
nistrativní
dopporučení k záměru (naapř. přesnéé načasován
ní stavebnícch prací, vyjádření
v
k jeednotlivým stavebním
s
obbjektům z hlediska výsky
ytu konkrétníích cenných druhů).
Vee vrcholové části územ
mí, v okolí Kohútky jee žádoucí jiiž dále nerrozšiřovat
parrkovací ploch
hy na úkor nnavazujících cenných lučn
ních porostůů.
Naa případně bu
udovaných pparkovacích plochách
p
v okolí
o
vodníchh toků doporučujeme
z důvodu
d
možn
né kontaminaace vod ropn
nými látkami instalovat laapoly.
U všech ploch
h sousedícíchh s vodním tokem
t
Vrančča doporučuj
ujeme zachov
vat pás o
šířcce minimálně 6 m od břeehové čáry zccela bez zástavby.
Příípadné zásah
hy do lučníchh a lesních porostů
p
je vh
hodné realizo
zovat mimo vegetační
v
obddobí a hnízdn
ní sezónu.
Dáále doporučuj
ujeme zavést v areálu pro
ovoz inteligeentního parkkovacího a siignálního
sysstému parkování. Dle sddělení týmu zpracovatelů
ů (Gajdůšekk in verb.) byla
b
v ÚS
„Přřepravní zařízení Kohútkka“ kapacitaa parkovacích míst na K
Kohútce stanovena na
1000 parkovacícch stání. Po naplnění kap
pacity horníh
ho parkovišttě poblíž Ko
ohútky by
měěl být zastav
ven vjezd ssoukromých vozidel v úseku
ú
údolí Vranči – Kohútka.
V takovém
t
příp
padě by měll být další přísun
p
návštěěvníků do vr
vrcholové čássti areálu
Koohútka zajišštěn kyvadllovou autob
busovou dop
pravou („skkibusem“) např.
n
ze
zácchytného paarkoviště u bývalé školly nebo z parkoviště pooblíž stávajíící točny
auttobusů v údo
olí Vranči.
Ze zkušenosti z okolních ppohoří (např. úsek Hvězd
da-Ovčárna v CHKO Jeseníky) se
nabbízí např. i systém přřípadného zpoplatnění
z
výjezdu vlaastním auto
omobilem
návvštěvníků po
o místní kom
munikaci z údolí
ú
Vranči na Kohútkku. Tento sy
ystém by
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v návaznosti
n
na
n stanovenoou výši pop
platků přisp
píval k přiroozené regulaaci počtu
parrkujících vo
ozidel v prosstoru Kohúttky a návšttěvníky by mohl motiv
vovat ke
zvýýšenému využití
v
kyvvadlového autobusu
a
(skibusu) nnamísto ind
dividuální
auttomobilové přepravy
p
v ddaném úseku
u. V důsledk
ku by tak doošlo ke snížeení počtu
průůjezdů osobn
ních aut po sstávající kom
munikaci, ressp. ke sníženní tlaku na parkovací
p
místa v prosto
oru Kohútkyy. Kyvadlov
vou autobuso
ovou dopravvu by bylo
o vhodné
proovozovat neejenom běheem zimy, ale
a i v atrak
ktivních částtech letního
o období.
V současnosti
s
i v létě příleežitostně dochází k přepln
nění kapacityy horního paarkoviště.
Náávštěvníci neejsou zavčaas informovááni o jeho plnosti, a tak parkují i mimo
vyzznačená míssta, neboť sse jim po vyjetí
v
na Ko
ohútku již nnechce areáll opustit.
Zavvedením účinných metood regulace dopravy by
y mohlo doojít nejen kee snížení
průůjezdů po sttávající kom
munikaci na Kohútku, ale
a v případěě využití zááchytného
parrkoviště u bývalé škooly také ke
k zlepšení životních podmínek obyvatel
Vranečského údolí.

6. Sh
hrnutí a záv ěr
Předkládané naturov
vé posouzenní hodnotí možný
m
vliv úzzemní studiee: „Přepravníí zařízení
Kohútka“ na
n lokality soustavy
s
Nattura 2000. Hodnocená
H
koncepce
k
je územní studií, která
navrhuje několik varriant dopraavní dostupnosti lyžařsského areállu Kohútkaa. Cílem
předkládanného naturov
vého posouzeení je zjistit, zda jednotliivé navrženéé varianty mohou
m
mít
významně negativní vlliv na předm
měty ochrany
y a celistvostt evropsky vvýznamných lokalit a
ptačích obblastí. Aktuáálně navrženné varianty podrobněji
p
rozvíjí
r
půvoodní vizi na zlepšení
dopravní dostupnosti
d
tohoto lyžaařského střeediska, kteráá byla navrržena v nad
dřazených
dokumentaacích – Zásaadách územnního rozvojee Zlínského kraje (ZÚR ZK) (Atelieer T-plan
2008, 20122) a Územní studii Rekreeační oblast Vsetínská
V
Beečva (Urbaniistické střediisko Brno
2013). Jednna z předložeených variannt je obsažen
na i v aktuáln
ně rozpracovvaném ÚP ob
bce Nový
Hrozenkovv.
Předložené naturovéé posouzení pprocesně nen
nahrazuje naaturové hodnnocení ve smyslu §45i
z
nicmééně může slo
oužit jako
zák. 114/19992 Sb., o occhraně příroddy a krajiny, v platném znění,
případný poodklad pro vydání
v
stanovviska orgánu
u ochrany přírody dle §455i ZOPK.
Všechnyy navržené varianty se nachází na území evro
opsky význaamné lokalitty (EVL)
Beskydy a ptačí oblastti (PO) Hornní Vsacko. Podrobné srov
vnání možnýých vlivů naavržených
variant naa jednotlivé předměty ochrany těcchto lokalit je uvedenoo v kapitolee 4.7. Z
provedenéhho srovnání vyplývá, žee souhrnně nejmenší do
opad na předdměty ochraany EVL
Beskydy a PO Horní Vsacko bby měla reaalizace variaanty 4.1, kt
která zahrnujje pouze
rekonstrukcci stávající komunikace
k
a var. 4.2 s parkovištěm
m u bývalé školy. O něco větší
dopad (kvůůli rozsahu záboru stannoviště 6510
0 pro výstav
vbu parkovaací plochy) by měla
varianta 4.22 s parkovišttěm u točny.
Ze srovvnání variant 1 - 3, které zahrnují vý
ýstavbu nový
ých přepravnních zařízení,, by měla
relativně nejmenší
n
dop
pad varianta č. 2, která zahrnuje po
ouze výstavbbu kratší přiibližovací
lanovky bez výstavby
y sjezdové ttrati. Větší dopad by měla variannta č. 3 s výstavbou
v
parkoviště u točny, nássledovaná vaariantou č. 3 s výstavbou parkovacíhoo domu přím
mo u dolní
stanice (zzabírá kvalittnější segm
ment ovsíkových luk). Jako nejvvíce konflik
ktní byla
vyhodnoceena varianta č. 1 s navvrženou výstavbou celéé sjezdové ddráhy, kteráá nejvíce
zasahuje doo biotopu jed
dnotlivých hoodnocených předmětů occhrany EVL Beskydy a PO
P Horní
Vsacko a jeejíž realizacee by si zároveeň vyžádala i nejrozsáhleejší kácení.
Celkověě z proveden
ných analýz vvyplývá, že při
p hodnocen
ní navrženýcch variant v kumulaci
s dalšími vlivy
v
a stávajjícím stavem
m území můžže dojít k vý
ýznamně neegativnímu ovlivnění
o
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(-2) tří předmětů ochraany EVL Be skydy - velk
kých šelem: rysa, vlka a medvěda v důsledku
realizace variant
v
1 – 3 (konstatovváno rozmezzí mírně ažž významně negativníh
ho vlivu).
V případě několika dalších
d
předdmětů ochraany EVL Beskydy,
B
koonkrétně: přírodního
stanoviště 6510, 9130, prioritního přírodního stanoviště
s
62
230*, střevlíkka hrbolatéh
ho, kuňky
žlutobřichéé, čolka karp
patského a něěkolika před
dmětů ptačí oblasti
o
Hornní Vsacko, ko
onkrétně:
chřástala poolního, jeřáb
bka lesního, ččápa černého
o, strakapoud
da bělohřbetéého, datlíka tříprstého
t
a lejska maalého byl kon
nstatován oččekávaný míírně negativní vliv (-1) ppři realizaci variant 1
– 3 (detailnněji viz Tab. 10 a 11).
Lze prooto doporučitt upuštění odd dalšího pro
osazování variant 1 – 3 a případnou realizaci
varianty 4, tj. dílčí reekonstrukci stávající ko
omunikace, eventuálně
e
sspojenou s provozem
p
skibusu a záchytných
z
parkovišť,
p
příípadně nulov
vou variantu, tj. ponechánní stávajícího
o stavu.
V Olomoucci dne 19.3.2
2015
P
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Foto 1: Pohled na prostor záchytného parkoviště navrženého pro variantu 4.2 ve variantě parkoviště
u bývalé školy.

Foto 2: Pohled na prostor alternativního parkoviště pro areál Kohútka (u točny) navrženého pro
variantu č. 1 a 2 a pro variantu č. 3 (dílčí var. parkoviště u točny) a 4.2 ve variantě parkoviště u
točny.

Foto 3: Pohled na stávající točnu autobusu, která v současnosti částečně funguje i jako parkoviště.

Foto 4: Pohled na stávající komunikaci v úseku údolí VRanči - Kohútka, jež by měla být v rámci
varianty 4.1 a 4.2 rozšířena.

Foto 5: Pohled ze stávající konečné skibusu na protější svah poblíž dolní stanice stávající
čtyřsedačky.

Foto 6: Pohled na stávající konečnou skibusu, v pozadí pohled na stávající sjezdovku u čtyřsedačky.

v

Foto 7: Pohled na stávající parkoviště v prostoru Kohútky.

